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

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  - megjelent 
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 - megjelent 

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

1. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi III. negyedéves gazdálkodása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

2. A Napsugár Óvoda Pedagógiai Programja 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

3. 2014. évi belsőellenőrzési terv 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

4. Megváltozott munkaképességűek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

5. A Katolikus Egyház tulajdonában lévő temető területének megvásárlása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

6. Közvilágítási lámpatestek bővítése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

7. Lakásrendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

8. Az Orgona és a Kinizsi utca kátyúzása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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9. Laborvizsgálatok mennyisége 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

10. Közalkalmazottak részére cafetéria biztosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

11. Köztisztviselők elismerése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

12. A Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör kérelme 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

13. Egyebek 
a) Nyáry Pál Nyugdíjas Klub kérése  
b) Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása  
c) 093/7 hrsz. ingatlan megvásárlása  
d) Művelődési Ház klubhelységének használata 
e) Falukarácsony megrendezése 

 
14. Polgármesteri tájékoztató 

 
 

*** 
 
 

1. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi III. negyedéves gazdálkodása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(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 háromnegyed éves teljesítéséről készült beszámolót az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
– az Önkormányzat 2013. háromnegyed éves bevételeit 255 293 eFt-al elfogadja. 

A bevételi források részletezését az 1. sz. melléklet, az intézmények 
bevételeinek részletezését az 1/a-1/c. mellékletek, a bevételek 
szakfeladatonkénti bontását a 2. sz. melléklet tartalmazzák. 

– az Önkormányzat 2013. háromnegyed éves kiadását 262 977 eFt-al elfogadja a 
2. sz. mellékletben, valamint a 2/a-2/c., a kiadások szakfeladatonkénti bontását 
a 3. sz. mellékletekben foglalt részletezések szerint. 

– a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesített teljesülésének 
mérlegszerű bemutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza 

– a tájékoztató jellegű táblákat az alábbiak szerint fogadja el: 
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4. sz. melléklet: Adóbevételek 
5. sz. melléklet: Működésre átvett pénzeszközök, támogatás értékű működési 
bevételek 
6. sz. melléklet: Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatás értékű 
felhalmozási bevételek 
7. sz. melléklet: Működésre átadott pénzeszközök, támogatás értékű 
működési kiadások 
8. sz. melléklet: Ellátottak pénzbeli juttatásai 
9. sz. melléklet: Felújítások 
10. sz. melléklet: Beruházások 
11. sz. melléklet: Tartalékok 

– kötelezi a gazdálkodásért felelős személyeket az eszközökkel való hatékony, 
takarékos gazdálkodásra, a költségek lehetőség szerinti csökkentésére, az 
erőforrások optimális felhasználására. 

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

167/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
– a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült beszámolót az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
– az Önkormányzat 2013. háromnegyed éves bevételeit 255 293 eFt-al elfogadja. 

A bevételi források részletezését az 1. sz. melléklet, az intézmények 
bevételeinek részletezését az 1/a-1/c. mellékletek, a bevételek 
szakfeladatonkénti bontását a 2. sz. melléklet tartalmazzák. 

– az Önkormányzat 2013. háromnegyed éves kiadását 262 977 eFt-al elfogadja a 
2. sz. mellékletben, valamint a 2/a-2/c., a kiadások szakfeladatonkénti bontását 
a 3. sz. mellékletekben foglalt részletezések szerint. 

– a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesített teljesülésének 
mérlegszerű bemutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza 

– a tájékoztató jellegű táblákat az alábbiak szerint fogadja el: 
4. sz. melléklet: Adóbevételek 
5. sz. melléklet: Működésre átvett pénzeszközök, támogatás értékű működési 
bevételek 
6. sz. melléklet: Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatás értékű 
felhalmozási bevételek 
7. sz. melléklet: Működésre átadott pénzeszközök, támogatás értékű 
működési kiadások 
8. sz. melléklet: Ellátottak pénzbeli juttatásai 
9. sz. melléklet: Felújítások 
10. sz. melléklet: Beruházások 
11. sz. melléklet: Tartalékok 

– kötelezi a gazdálkodásért felelős személyeket az eszközökkel való hatékony, 
takarékos gazdálkodásra, a költségek lehetőség szerinti csökkentésére, az 
erőforrások optimális felhasználására. 
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2. A Napsugár Óvoda Pedagógiai Programja 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(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 az 
intézményvezető tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a Napsugár 
Óvoda Pedagógiai Programja nem ró többlet feladatot és költséget az 
önkormányzat számára, így egyetértési joga gyakorlására nincs szükség.  
 
Határidő: a határozat közlésére 15 nap 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  

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

168/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézményvezető tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a Napsugár 
Óvoda Pedagógiai Programja nem ró többlet feladatot és költséget az 
önkormányzat számára, így egyetértési joga gyakorlására nincs szükség. 
 
Határidő: a határozat közlésére 15 nap 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  
 

 

 

3. 2014. évi belsőellenőrzési terv 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

Mészáros Sándor polgármester átadja a szót Zinger Miklós jegyzőnek, hogy ismertesse 
előterjesztését. 
 
Zinger Miklós jegyző az írásban kiadott előterjesztéssel kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván, 
várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
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Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete Nyáregyháza Község 
Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiakban 
határozza meg: 

 
1. Normatívák vizsgálata. 

 
� Az ellenőrzés célja:      Normatívák vizsgálata, igénylések  

szabályszerűsége, megalapozottsága. 
� Az ellenőrzés típusa:    Célellenőrzés 

� Az ellenőrzés módja:    Tételes vizsgálat 
� Ellenőrzési időszak:     2013. év 
� Ellenőrzés ütemezése:  2014. április 
 
 

2. Helyi adó ellenőrzése 
 
� Az ellenőrzés célja:      Iparűzési adó ellenőrzése, a vállalkozások 

által beadott bevallások tartalmi ellenőrzése 
� Az ellenőrzés típusa:    pénzügyi ellenőrzés 

� Az ellenőrzés módja:    Mintavételezés 
� Ellenőrzési időszak:     Jelen időszak 
� Ellenőrzés ütemezése:  2014. június 
 

3. Kockázatelemzés. 
 
� Az ellenőrzés célja:      Belső ellenőrzési feladatok összeállítását 

megalapozó elemzés 
� Az ellenőrzés típusa:    Célellenőrzés 

� Az ellenőrzés módja:    Tételes vizsgálat 
� Ellenőrzési időszak:     Jelen időszak 
� Ellenőrzés ütemezése:  2014. október 
 

4. Tartalékkeret – a szükség szerinti soron kívüli ellenőrzési feladatokra. 
 

 
 

 

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

169/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete Nyáregyháza Község 
Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiakban 
határozza meg: 

 
1. Normatívák vizsgálata. 

 
� Az ellenőrzés célja:      Normatívák vizsgálata, igénylések  

szabályszerűsége, megalapozottsága. 
� Az ellenőrzés típusa:    Célellenőrzés 

� Az ellenőrzés módja:    Tételes vizsgálat 
� Ellenőrzési időszak:     2013. év 
� Ellenőrzés ütemezése:  2014. április 
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2. Helyi adó ellenőrzése 
 
� Az ellenőrzés célja:      Iparűzési adó ellenőrzése, a vállalkozások 

által beadott bevallások tartalmi ellenőrzése 
� Az ellenőrzés típusa:    pénzügyi ellenőrzés 

� Az ellenőrzés módja:    Mintavételezés 
� Ellenőrzési időszak:     Jelen időszak 
� Ellenőrzés ütemezése:  2014. június 
 

3. Kockázatelemzés. 
 
� Az ellenőrzés célja:      Belső ellenőrzési feladatok összeállítását 

megalapozó elemzés 
� Az ellenőrzés típusa:    Célellenőrzés 

� Az ellenőrzés módja:    Tételes vizsgálat 
� Ellenőrzési időszak:     Jelen időszak 
� Ellenőrzés ütemezése:  2014. október 
 

4. Tartalékkeret – a szükség szerinti soron kívüli ellenőrzési feladatokra. 
 

 
 
 

 

 

4. Megváltozott munkaképességűek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A feladat elvég Többlet költséget nem jelent 
az önkormányzatnak, a regisztrációról szükséges gondoskodni. 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 
 

Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
hogy a támogatás igénybevételéhez az Önkormányzat regisztrációjáról 
gondoskodjon. 
A Képviselő-testület a támogatott munkavállalók feletti munkáltatói jogokat 
a polgármesterre átruházza. 
A támogatott munkavállalók foglalkoztatásának időtartama nem haladhatja 
meg a támogatás időtartamát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
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170/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

 
Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
hogy a támogatás igénybevételéhez az Önkormányzat regisztrációjáról 
gondoskodjon. 
A Képviselő-testület a támogatott munkavállalók feletti munkáltatói jogokat 
a polgármesterre átruházza. 
A támogatott munkavállalók foglalkoztatásának időtartama nem haladhatja 
meg a támogatás időtartamát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

 

 

5. A Katolikus Egyház tulajdonában lévő temető területének megvásárlása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(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 Képviselő-testülete a Katolikus Egyház 
tulajdonában lévő nyáregyházi 1002 hrsz-ú, temetőként nyilvántartott 
területet 602.000,- Ft vételárért meg kívánja vásárolni. 
A Képviselő-testület a vagyonrendeletében meghatározottak alapján 
értékbecslés készíttetését mellőzi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó adás-
vételi szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

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

171/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Katolikus Egyház 
tulajdonában lévő nyáregyházi 1002 hrsz-ú, temetőként nyilvántartott 
területet 602.000,- Ft vételárért meg kívánja vásárolni. 
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A Képviselő-testület a vagyonrendeletében meghatározottak alapján 
értékbecslés készíttetését mellőzi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó adás-
vételi szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

 

6. Közvilágítási lámpatestek bővítése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(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. Kiegészítésként 
elmondja, hogy egy új árajánlat is érkezik a jövő hét elején. 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.  
 
Hozzászólások:  

 
 
Ország Mihály András képviselő egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. A vezérlő szál kiépítése a 
Kossuthtelepen 400 méteres szakaszon szükséges. A bővítés összesen 4 db lámpa felszerelését jelenti, 
2 db-ot átszerelni, 2 db-ot vásárolni javasol.  
 
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 2 db lámpatest 
átszerelését, valamint 2 db új lámpatest beszerzését határozta el. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy további ajánlatokat szerezzen 
be és felhatalmazza, hogy a kivitelezést a kedvezőbb ajánlatot benyújtó 
vállalkozóval végeztesse el és a vonatkozó szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
  

 
 

 

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

172/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 db lámpatest 
átszerelését, valamint 2 db új lámpatest beszerzését határozta el. 



9. oldal 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy további ajánlatokat szerezzen 
be és felhatalmazza, hogy a kivitelezést a kedvezőbb ajánlatot benyújtó 
vállalkozóval végeztesse el és a vonatkozó szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

7. Lakásrendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(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.  
 
Hozzászólás:  

 
Maszel László alpolgármester egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, javasolja az elfogadását.  
 
 
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. (XI. 13.) számú önkormányzati rendelete 

 
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi 

szabályokról szóló 4/1994. (VII.20) számú Kt. rendelet módosítására 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23.§ (3), 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§  
 
(1) A 4/1994. (VII.20) számú önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi a) 
pont lép: 
 
„a) a bérleti szerződés közös megegyezéssel szűnik meg,” 

 

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 

 

 

 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta.  
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NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 
17/2013. (XI.13.) számú önkormányzati rendelete 

 
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi 

szabályokról szóló 4/1994. (VII.20) számú Kt. rendelet módosítására 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23.§ (3), 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§  
 
(1) A 4/1994. (VII.20) számú önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi a) 
pont lép: 
 
„a) a bérleti szerződés közös megegyezéssel szűnik meg,” 

 

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 

 

 

8. Az Orgona és a Kinizsi utca kátyúzása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(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. 600 eFt+áfa összegű ajánlat elfogadását 
javasolja. Rendeletmódosítást is javasol.  
 

 

Hozzászólások:  

 
Mészáros Sándor polgármester a rendelet módosítását tavaszra javasolja.  
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra 
bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orgona utca 
és a Kinizsi Pál út felújításáról dönt. Az Epres Trans Kft. 600.000,- Ft+ÁFA 
összegű ajánlatát elfogadja. Az útfelújítás költségét a 2013. évi költségvetése 
terhére biztosítja.  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

173/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orgona utca 
és a Kinizsi Pál út felújításáról dönt. Az Epres Trans Kft. 600.000,- Ft+ÁFA 
összegű ajánlatát elfogadja. Az útfelújítás költségét a 2013. évi költségvetése 
terhére biztosítja.  

 
 

 

 

9. Laborvizsgálatok mennyisége 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(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.  
Nyáregyházáról 15 anyagot vizsgáltak meg, így rendkívüli volt a sorban állás. November óta már csak 
10 vizsgálatot vállalnak teljes labor vizsgálatra a monori rendelőben a nyáregyháziaknak. Az egyéb, 
speciális vizsgálatokat létszám-határ nélkül vállalják.  
 
Hozzászólások:  

 
Maszel László alpolgármester felháborítónak tartja ezt a korlátozást.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő egyetért, méltatlan és minősíthetetlen ez a rendelkezés.  
 
Ország Mihály András képviselő egyetért, elfogadhatatlannak tartja. Finanszírozási okokból sem 
érthető meg.  
 
Dóri József HB tag: áldatlan állapotok uralkodnak a laborban, saját tapasztalatból említi.  
 
Maszel László alpolgármester javasolja a tárgyban született testületi döntést Dr. Szűcs Lajos megyei 
közgyűlés elnökének, Pogácsás Tibor monori polgármester és országgyűlési képviselő úr részére, Dr. 
Csernus Zoltán főigazgató úrnak, illetve az egészségügyért felelős államtitkár úrnak megküldeni.  
 
 
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 Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerinti hatáskörében megállapítja, 
hogy a szakszerű háziorvosi ellátás nélkülözhetetlen része a mindennap, korlátozás 
nélkül igénybe vehető laborvizsgálat. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Monori Szakrendelőben fenti ellátás 
vonatkozásában bevezetett korlátozások súlyosan sértik a nyáregyházi betegek 
megfelelő orvosi, egészségügyi ellátásához való jogait. 
A Képviselő-testület felkéri dr. Csernus Zoltán főigazgató urat, hogy a korlátozásra 
vonatkozó rendelkezését vizsgálja felül, és ennek alapján a korábbi ellátási rendet 
állítsa helyre. 
 



12. oldal 

 

A Képviselő-testület döntését Dr. Szűcs Lajos úrnak a Megyei Közgyűlés 
elnökének, Pogácsás Tibor úrnak Monor polgármesterének és országgyűlési 
képviselőnek valamint dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár úrnak 
is megküldeni rendeli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

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

174/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerinti hatáskörében megállapítja, 
hogy a szakszerű háziorvosi ellátás nélkülözhetetlen része a mindennap, korlátozás 
nélkül igénybe vehető laborvizsgálat. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Monori Szakrendelőben fenti ellátás 
vonatkozásában bevezetett korlátozások súlyosan sértik a nyáregyházi betegek 
megfelelő orvosi, egészségügyi ellátásához való jogait. 
A Képviselő-testület felkéri dr. Csernus Zoltán főigazgató urat, hogy a korlátozásra 
vonatkozó rendelkezését vizsgálja felül, és ennek alapján a korábbi ellátási rendet 
állítsa helyre. 
 
A Képviselő-testület döntését Dr. Szűcs Lajos úrnak a Megyei Közgyűlés 
elnökének, Pogácsás Tibor úrnak Monor polgármesterének és országgyűlési 
képviselőnek valamint dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár úrnak 
is megküldeni rendeli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

 

10. Közalkalmazottak részére cafetéria biztosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(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: 
 
 
 



13. oldal 

 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 
alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2013. október 1. napjától 
2013. december 31. napjáig havi 8000,- Ft/fő Erzsébet utalvány juttatást 
biztosít, valamint a korábban biztosított három havi juttatást 3000,- Ft/fő/hó 
összeggel kiegészíti. 
A Képviselő-testület a fedezetet költségvetési rendeletében biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

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

175/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 
alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2013. október 1. napjától 
2013. december 31. napjáig havi 8000,- Ft/fő Erzsébet utalvány juttatást 
biztosít, valamint a korábban biztosított három havi juttatást 3000,- Ft/fő/hó 
összeggel kiegészíti. 
A Képviselő-testület a fedezetet költségvetési rendeletében biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

 

11. Köztisztviselők elismerése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(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: 
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Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
köztisztviselők jutalmazására 488.552,- Ft-ot, valamint ennek járulékaként 
131.912,- Ft összeget biztosít a 2013. évi költségvetésében. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

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

176/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
köztisztviselők jutalmazására 488.552,- Ft-ot, valamint ennek járulékaként 
131.912,- Ft összeget biztosít a 2013. évi költségvetésében. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

12. A Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör kérelme 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
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, 50 eFt. támogatást javasol.  
 
 
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 Nóta és 
Népdalkör Egyesület részére 50.000,- Ft. támogatást a 2013. évi önkormányzati 
költségvetés terhére biztosítja. 

 

 

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

177/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nóta és 
Népdalkör Egyesület részére 50.000,- Ft. támogatást a 2013. évi önkormányzati 
költségvetés terhére biztosítja. 
 
 
 



15. oldal 

 

 
 

13. Egyebek 
 

a) Nyáry Pál Nyugdíjas Klub kérése  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti a Nyugdíjas Klub kérelmét. 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 Nyugdíjas Klub 
kérelmének elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság. A Klub részére 50 eFt. támogatást javasol. 
 
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 Nyáry Pál 
Nyugdíjas Klub részére 50.000,- Ft. támogatást a 2013. évi önkormányzati 
költségvetés terhére biztosítja. 
 

 

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

178/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáry Pál 
Nyugdíjas Klub részére 50.000,- Ft. támogatást a 2013. évi önkormányzati 
költségvetés terhére biztosítja. 
 

 
 

b) Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy dr. Teveli Zsombor háziorvos a 
szolgálati bérlakására vonatkozó lakásbérleti szerződését felmondta. Az ingatlan más célú 
hasznosítását javasolja. Kéri a képviselőket, hogy a lakás hasznosításával kapcsolatban javaslataikat 
ismertessék.  
 
Hozzászólás:  

 
Ország Mihály András képviselő egyetért azzal, hogy a lakást pályáztatás útján adja bérbe az 
önkormányzat.  
 
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 pályázatot ír ki  
a Nyáregyháza, Csengő u. 12. sz. alatti nem szociális bérlakás bérbeadására. 
A lakás határozott időre – addig amíg a Képviselő-testület nem kívánja egyéb célra 
hasznosítani – kerül bérbeadásra. A más célú hasznosítás szándékának közlésétől 



16. oldal 

 

számított 3 hónapon belül a bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani. A bérlő elhelyezéséről 
maga köteles gondoskodni, cserelakásra nem tarthat igényt. 
A pályázatok elbírálásáról a pályázati határidőt követő első ülésén a Képviselő-
testület dönt. 
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű havi lakbérre tesz érvényes 
ajánlatot. Ajánlategyezőség esetén a Képviselő-testület - a pályázók jelenlétében - 
sorsolással dönt. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról 
gondoskodjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

 

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

179/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki  
a Nyáregyháza, Csengő u. 12. sz. alatti nem szociális bérlakás bérbeadására. 
A lakás határozott időre – addig amíg a Képviselő-testület nem kívánja egyéb célra 
hasznosítani – kerül bérbeadásra. A más célú hasznosítás szándékának közlésétől 
számított 3 hónapon belül a bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani. A bérlő elhelyezéséről 
maga köteles gondoskodni, cserelakásra nem tarthat igényt. 
A pályázatok elbírálásáról a pályázati határidőt követő első ülésén a Képviselő-
testület dönt. 
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű havi lakbérre tesz érvényes 
ajánlatot. Ajánlategyezőség esetén a Képviselő-testület - a pályázók jelenlétében - 
sorsolással dönt. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról 
gondoskodjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

c) A nyáregyházi 093/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlása  
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzatot felkereste az 
ingatlantulajdonos és vásárlásra ajánlotta fel a területet. 100 eFt. összegű vételárat kér a tulajdonos az 
ingatlanért.  
 
Hozzászólások: 

 
Ország Mihály András képviselő javasolja az ingatlan megvásárlását. 
  
Albert Ottó képviselő: a területen található egy jogtalanul épült ingatlan, nehogy fizetési kötelezettség 
keletkezzen emiatt. A terület megvásárlását javasolja.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
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Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyáregyházi 
093/7. hrsz-ú ingatlant szándékában áll megvásárolni 100 eFt. vételárért. 
A Képviselő-testület a vagyonrendeletében meghatározottak alapján értékbecslés 
készíttetését mellőzi. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződéskötéshez 
szükséges intézkedéseket tegye meg, és a szerződést aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester  

 

 

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

180/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyáregyházi 
093/7. hrsz-ú ingatlant szándékában áll megvásárolni 100 eFt. vételárért. 
A Képviselő-testület a vagyonrendeletében meghatározottak alapján értékbecslés 
készíttetését mellőzi. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződéskötéshez 
szükséges intézkedéseket tegye meg, és a szerződést aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester  

 
 

d) Művelődési Ház klubhelységének használata  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatban érkezett kérelmet. Már 
használja a civil csoport ezt a helyiséget, engedéllyel. Költség nem keletkezett, eddig. 3-4 alkalommal 
a fűtés költségét kérik megállapítani.  
 
Hozzászólások: 

 
Kravecz Lászlóné képviselő: jó célért jönnek össze, ingyenes a csoport működése is, javasolja a 
támogatást oly módon, hogy nem kér az önkormányzat ezért pénzt.  
 
Ország Mihály András képviselő egyetért. 
 
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 „Gyógyító 
Szeretet Csoport” részére havi egy alkalommal a Művelődési Ház nyugdíjas 
klubhelyiségét térítésmentesen biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 1 
ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

181/2013. (XI.12.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyógyító 
Szeretet Csoport” részére havi egy alkalommal a Művelődési Ház nyugdíjas 
klubhelyiségét térítésmentesen biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

e) Falukarácsony megrendezése  
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Humán Bizottság a 
testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat ismertetésére átadja a szót a bizottság 
elnökének.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő, mint a bizottság elnöke tájékoztatja testületet, hogy a bizottság 
megtárgyalta a falukarácsony rendezésével kapcsolatos kérdéseket. Javaslat is született, Benczéné 
Franczuz Erika is vendég volt a bizottsági ülésen. Táncoló generációt szeretne kinevelni, nyitótánccal 
tudjanak fellépni, minden rendezvényen. Ruhatárhoz kér támogatást, a karácsonyi programhoz 
világítás és hangtechnika biztosítása: 25-30 eFt., ruhatár: anyag költsége van, mivel az elkészítést a 
szülők vállalják. Összesen 150 eFt. támogatást javasol a bizottság. A falukarácsony időpontja: 
december 14., helyszíne: az iskola aulája.  
 
Mészáros Sándor polgármester az elmúlt évi sikeres program alapján javasolja: az „Ebédeljünk 
együtt!” program keretében a közös ebéd ötletét szintén támogassa a testület. 
 
Ország Mihály András képviselő az elmúlt évi költséget javasolja alapul venni.  
 
Albert Ottó képviselő egyetért. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő javasolja a ruhák anyagköltségének kifizetését, egy jelmeztár alakulna ki 
az iskolában. Szülők ingyen megvarrják, csak az anyagot kell megvenni.  
 
Maszel László alpolgármester támogatja a megvalósítását, de kiadni a ruhákat más iskoláknak nem 
javasolja.  
 
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 2013. évi 
Falukarácsony programjaihoz és szükséges kellékeinek beszerzéséhez 150 eFt., 
az „Ebédeljünk együtt!” program 2013. évi megvalósításához 150 eFt. összeget 
költségvetési rendeletében biztosít. 
 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 




