
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. 

napján délután 1700 órai kezdettel megtartott rendkívüli, 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  - nincs jelen 
Kravecz Lászlóné képviselő  - nincs jelen 
Ország Mihály András képviselő - megjelent  
 
 

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző   - megjelent  
   Egresi Péter  biz.tag   - nincs jelen 
   Komjáthy Kálmán biz.tag  - nincs jelen 
   Kemenár Lászlóné biz.tag  - nincs jelen 
   Dóri József  biz.tag   - megjelent 
   Bernula Mihályné Nótakör vez.  - megjelent 
   Tiszttartó József    - megjelent  

 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselőket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 4 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. Pályázatokon való részvétel 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

2. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

 
 
 
 

*** 
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1. Pályázatokon való részvétel 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Két pályázat benyújtására nyílt lehetősége az 
önkormányzatnak. Folyamatos elbírálású a pályázat, a források kimerüléséig lehet pályázni. A 
pályázatok benyújtása elektronikusan történik. A testülettől elvi döntést kér, a pályázatok benyújtása 
vonatkozásában. A művelődési ház felújítása kapcsán a pályázó szervezet a Nóta és Népdalkör lenne, 
önkormányzati támogatással.  
A pályázatok 100%-os finanszírozottságúak, támogatottság esetén. A napirendi ponttal kapcsolatban 
egyebet elmondani nem kíván, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Albert Ottó képviselő: Mindkét pályázat benyújtásával egyetért. Műv.Ház környékének rendbetétele 
nem szerepel? Játszótér kialakítása, kerítésépítés.  
 
Mészáros Sándor polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy az érintett ingatlan külön 
helyrajzi számon szerepel, csak az épület körüli területet lehet a pályázatban feltüntetni. Tereprendezés 
is szerepel a kiírásban.  
Az ÖTE kérelmével kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy 5 MFt-ra szeretne pályázni az 
egyesület polgárőr gépjármű beszerzésére. Az önkormányzat és az ÖTE nem pályázhat két 
gépjárműre. Javasolja az ÖTE pályázatának támogatását.  
 
Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a testületet, hogy támogatási megállapodás szükséges a Nótakör és 
az ÖTE esetében is. 
 
Ország Mihály András képviselő javasolja a pályázatok benyújtását és azok támogatását. A 
Művelődési Ház esetében  a 25 MFt-os összegből szépen fel lehetne újítani az épületet.  
 
Bernula Mihályné a Nóta- és Népdalkör Egyesület vezetője az önkormányzat segítségét szeretné 
kérni, hogy az egyesület egy külön, csak az egyesület által használt helyiséget kapjon.  
 
Mészáros Sándor polgármester: az ÖNO épületének festését terveztük, sajnos ez nem sikerült ebben 
az évben. Zárható helyiséget nem tud az önkormányzat biztosítani.  
 
Maszel László alpolgármster: egy héten 2-3órát vannak az ÖNO-ban az egyesület tagjai, minden civil 
szervezetnek nem tud külön helyiséget biztosítani az önkormányzat. 
 
Mészáros Sándor polgármester támogatja Tiszttartó József egyesületi tag azon javaslatát, hogy az 
ÖNO nagy termében egy ajtó beépítésével legyen kialakítva egy zárható helyiség.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

 
1.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgáltatás fejlesztésének 
szükségessége miatt támogatja a Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör Egyesület által megvalósítani kívánt 
– a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pont, ca) és cc) alpontja szerinti beruházást. 
A fejlesztés megnevezése: Kovács István Művelődési Ház felújítása, eszközbeszerzések 
A fejlesztés összege: 24.996.842,- Ft 
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A pályázó által igényelt támogatás összege: 24.996.842,- Ft 
A fejlesztéssel érintett ingatlan címe: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 32. 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 438 
 
2.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör 
Egyesület részére a pályázat utófinanszírozása miatt a pályázat megvalósítása céljából bruttó 
24.996.842,- Ft, azaz huszonnégymillió-kilencszázkilencvenhatezernyolcszáznegyvenkettő forint – 
összegű visszatérítendő támogatást biztosít. 
 
3.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 24.996.842,- Ft, azaz 
huszonnégymillió-kilencszázkilencvenhatezernyolcszáznegyvenkettő forint összegű visszatérítendő 
támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
4.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a feltétellel nyújtja a 
visszatérítendő támogatást a Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör Egyesület részére, hogy a Nyáregyházi 
Nóta- és Népdalkör Egyesület vállalja a visszatérítendő támogatás visszafizetését a támogatási összeg 
megérkezésétől számított három munkanapon belül az önkormányzat 65100101-10100266 számú 
bankszámlájára. 
 
5.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör 
Egyesülettel kötendő – a határozat mellékletét képező – megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert az aláírására. 

 

 

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

183/2013. (XI.21.) sz. Kt. határozat 
 

1.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgáltatás fejlesztésének 
szükségessége miatt támogatja a Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör Egyesület által megvalósítani kívánt 
– a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pont, ca) és cc) alpontja szerinti beruházást. 
A fejlesztés megnevezése: Kovács István Művelődési Ház felújítása, eszközbeszerzések 
A fejlesztés összege: 24.996.842,- Ft 
A pályázó által igényelt támogatás összege: 24.996.842,- Ft 
A fejlesztéssel érintett ingatlan címe: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 32. 
A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 438 
 
2.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör 
Egyesület részére a pályázat utófinanszírozása miatt a pályázat megvalósítása céljából bruttó 
24.996.842,- Ft, azaz huszonnégymillió-kilencszázkilencvenhatezernyolcszáznegyvenkettő forint – 
összegű visszatérítendő támogatást biztosít. 
 
3.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 24.996.842,- Ft, azaz 
huszonnégymillió-kilencszázkilencvenhatezernyolcszáznegyvenkettő forint összegű visszatérítendő 
támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
4.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a feltétellel nyújtja a 
visszatérítendő támogatást a Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör Egyesület részére, hogy a Nyáregyházi 
Nóta- és Népdalkör Egyesület vállalja a visszatérítendő támogatás visszafizetését a támogatási összeg 
megérkezésétől számított három munkanapon belül az önkormányzat 65100101-10100266 számú 
bankszámlájára. 
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5.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör 
Egyesülettel kötendő – a határozat mellékletét képező – megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert az aláírására. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgáltatás fejlesztésének 
szükségessége miatt támogatja a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület  
által megvalósítani kívánt – a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pont szerinti 
beruházást. 
A fejlesztés megnevezése: gépjármű beszerzés 
A fejlesztés összege: 5.000.000,- Ft 
A pályázó által igényelt támogatás összege: 5.000.000,- Ft 
 
 
2.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes 
Tűzoltó Közhasznú Egyesület részére a pályázat utófinanszírozása miatt a pályázat megvalósítása 
céljából bruttó 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint – összegű visszatérítendő támogatást biztosít. 
 
3.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint 
összegű visszatérítendő támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
4.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a feltétellel nyújtja a 
visszatérítendő támogatást a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület  
részére, hogy a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület vállalja a 
visszatérítendő támogatás visszafizetését a támogatási összeg megérkezésétől számított három 
munkanapon belül az önkormányzat 65100101-10100266 számú bankszámlájára. 
 
5.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes 
Tűzoltó Közhasznú Egyesülettel kötendő – a határozat mellékletét képező – megállapodást jóváhagyja 
és felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 
 

 

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

184/2013. (XI.21.) sz. Kt. határozat 
 

1.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgáltatás fejlesztésének 
szükségessége miatt támogatja a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület  
által megvalósítani kívánt – a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pont szerinti 
beruházást. 
A fejlesztés megnevezése: gépjármű beszerzés 
A fejlesztés összege: 5.000.000,- Ft 
A pályázó által igényelt támogatás összege: 5.000.000,- Ft 
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2.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes 
Tűzoltó Közhasznú Egyesület részére a pályázat utófinanszírozása miatt a pályázat megvalósítása 
céljából bruttó 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint – összegű visszatérítendő támogatást biztosít. 
 
3.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint 
összegű visszatérítendő támogatást az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
4.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a feltétellel nyújtja a 
visszatérítendő támogatást a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület  
részére, hogy a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület vállalja a 
visszatérítendő támogatás visszafizetését a támogatási összeg megérkezésétől számított három 
munkanapon belül az önkormányzat 65100101-10100266 számú bankszámlájára. 
 
5.) Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes 
Tűzoltó Közhasznú Egyesülettel kötendő – a határozat mellékletét képező – megállapodást jóváhagyja 
és felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 
 

Bernula Mihályné és Tiszttartó József távozik a testületi ülésről.  

 

Mészáros Sándor polgármester: az infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó pályázati kiírással 
kapcsolatban elvi állásfoglalást kér a testülettől a pályázaton való részvételre. Az írásban kiadott 
előterjesztéssel kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván.  
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elektronikus 
helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése – KMOP-4.7.1-13 jelű – pályázati 
kiíráson részt kíván venni.  
Két pályázati modul vonatkozásában az önkormányzat vállalja az áttérést ASP 
központ által biztosított szolgáltatáshoz. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: 2014. január 6. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  

 

 

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

185/2013. (XI.21.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elektronikus 
helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése – KMOP-4.7.1-13 jelű – pályázati 
kiíráson részt kíván venni.  
Két pályázati modul vonatkozásában az önkormányzat vállalja az áttérést ASP 
központ által biztosított szolgáltatáshoz. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: 2014. január 6. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester  
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2. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
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:  

 
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 
 

1.) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj „A” típusú kiírására, 
2013/2014. tanév második és 2014/2015. első félévére vonatkozóan érkezett 
pályázatokat az alábbiak szerint bírálja el: 
 

1. Páva Bernadett  (Szentimretelep 34.)  5.000,- Ft/hó 
2. Marosfalvi Dóra (Széchenyi köz 8.)  5.000,- Ft/hó 
3. Monori Anita (Wekerle S. u. 10.)  5.000,- Ft/hó 
4. Kun Alexandra (Wekerle S. u. 6.)  5.000,- Ft/hó 
5. Kiss Margit Nóra (Illatos út 16.)   5.000,- Ft/hó 
6. Rab Zoltán  (Széchenyi u. 16.)  5.000,- Ft/hó 
7. Bíró Tamás  (Wekerle köz 5.)  5.000,- Ft/hó 
8. Bíró Bálint  (Wekerle köz 5.)  5.000,- Ft/hó 

 
2.) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj „B” típusú kiírására, 
2014/2015., 2015/2016. és 2016/2017. tanévre (3x10 hónap időtartamra) 
vonatkozóan érkezett pályázatot az alábbiak szerint bírálja el: 
 

1. Marosfalvi Gitta (Széchenyi köz 8.)  5.000,- Ft/hó 
2. Farkas Nikolett  (Illatos út 1.)   5.000,- Ft/hó 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 

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

186/2013. (XI.21.) sz. Kt. határozat 
 

1.) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj „A” típusú kiírására, 
2013/2014. tanév második és 2014/2015. első félévére vonatkozóan érkezett 
pályázatokat az alábbiak szerint bírálja el: 
 
 




