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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29. 

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   - nincs jelen  
Bagoly Lászlóné képviselő  - megjelent 
Csiló Istvánné képviselő  - nincs jelen 
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   - nincs jelen 
   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 5 tagja megjelent.  
A korábban meghirdetett napirend elfogadását módosítást követően javasolja. Megállapítja, hogy 
egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezett. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
egyhangúan elfogadta: 
 
Napirend:  
 

1. 2013. évi zárszámadás 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

2. A 2013. évi költségvetés módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

3. Alapító okiratok módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

4. SZMSZ módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

5. Járdaépítési kérelmek elbírálása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

6. Útfelújítási munkálatok – szóbeli előterjesztés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

7. Köztemető munkálatai – szóbeli előterjesztés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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8. Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezetének kérelme 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

9. Közétkeztetés közbeszerzés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

10. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

11. Egyebek 
a) Kerítés építése a Polgármesteri Hivatal oldalhatárán 
b) Maszel László alpolgármester határozat módosítási kérelme 

 
12. Polgármesteri tájékoztató 

 
 
 

*** 
 
 
 

1. 2013. évi zárszámadás 
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. Az előterjesztés 
szerinti döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság.  
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 
 

Döntési javaslat 
 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

/2014. (……..) számú önkormányzati 

 

R E N D E L E T E 
 

a 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

1. A rendelet hatálya 
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1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatára és annak szerveire, az 

önkormányzat fenntartásában álló intézményekre,  
 
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (3) bekezdése alapján külön-külön alkotnak 
egy-egy címet az alábbiak szerint: 
 

1. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata  
2. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
3. Napsugár Óvoda 

 
 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése 
 

2. § 
 

(1) A Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2013. évi költségvetés 
teljesítésének halmozódás mentes 

 
bevételi főösszegét 341 638,- eFt-ban 
kiadási főösszegét 350 429,- eFt-ban 

  
állapítja meg. 
 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését önkormányzati 
szinten az 1. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(3) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 2. számú 
melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 
 
(4) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának bevételeit költségvetési szervenként szakfeladat 
részletezettségben a 3. sz. melléklet szerint fogadja el. 
 
(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati 
szinten és címenkénti elkülönítésben a 4. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
 (6) Az adóbevételek teljesülését az 5.számú számú melléklet tartalmazza. 
 
(7) A működési célra átvett pénzeszközök részletezését a 6. számú melléklet, a felhalmozási célra 
átvett pénzeszközöket a 7. számú melléklet mutatja be. 
 
(8) A támogatásra átadott pénzeszközök részletezését a 8. számú melléklet szerint fogadja el a 
Képviselőtestület. 
 
(9) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata szociális kiadásainak részletezését a 9. számú melléklet 
állapítja meg. 
 
(10) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat felújítási  kiadásait részletesen a 10. számú, beruházási 
kiadásait részletesen a 11. számú melléklet tartalmazza. 
 
 (11) A tartalékok részletezését a 12. számú melléklet alapján fogadja el a Képviselőtestület. 
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(12) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú előirányzatai teljesítésének 
mérlegszerű bemutatását a 13. számú melléklet taglalja. 
 
(13) A Nyáregyháza Önkormányzat összesített egyszerűsített mérlegét a 14. számú melléklet szerint 
fogadja el a Képviselőtestület. 
 
(14) A Nyáregyháza Önkormányzat összesített egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 15. számú 
melléklet mutatja be. 
 
(15) A Nyáregyháza Önkormányzat összesített egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16. számú 
melléklet határozza meg. 
 
(16) Az Önkormányzat közvetett támogatásait nullás értékben a 17. számú melléklet tartalmazza. 
 
(17) Az Önkormányzat összesített előirányzat-felhasználása a 18. számú melléklet szerint teljesült. 
 
(18) Az Önkormányzat létszáma intézményenként a 19. számú melléklet szerint alakult. 
 
 
 
      3. § 
 
     
(1) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetés teljesítésének  
 
  bevételi főösszegét  328 425 eFt-ban 
  kiadási főösszegét  324 549 eFt-ban  
állapítja meg. 
  
(2) Az Önkormányzat bevételi pénzforgalmi mérlegét az 1/a. számú, kiadási pénzforgalmi mérlegét a 
2/a. számú melléklet, bevételeit az 3. számú, kiadásait a 4. számú melléklet mutatja  kiemelt 
előirányzatonkénti bontásban. Egyszerűsített mérlegét a 14/a. számú melléklet, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentését a 15/a. számú melléklet, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16/a. 
számú melléklet, előirányzat felhasználását a 18/a. számú melléklet tartalmazza. 
 
(3) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. 
évi költségvetés teljesítésének 
 
  bevételi főösszegét  61 258 eFt-ban 
  kiadási főösszegét  69 344 eFt-ban 
állapítja meg.  
 
 
(4) A Polgármesteri Hivatal bevételi pénzforgalmi mérlegét az 1/b. számú, kiadási pénzforgalmi 
mérlegét  a 2/b. számú melléklet, bevételei az 3. számú, kiadásait a 4. számú melléklet mutatja kiemelt 
előirányzatonkénti bontásban. Egyszerűsített mérlegét a 14/b. számú melléklet, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentését a 15/b. számú melléklet, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16/b. 
számú melléklet, előirányzat felhasználását a 18/b. számú melléklet szerint  fogadja el a Képviselő-
testület. 
 
 
 
(7) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a Napsugár Óvoda 2012. évi 
költségvetés teljesítésének 
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  bevételi főösszegét   67 264 eFt-ban 
  kiadási főösszegét   71 795 eFt-ban 
állapítja meg. 
 
(8) A Napsugár Óvoda bevételi pénzforgalmi mérlegét az 1/c. számú, kiadási pénzforgalmi mérlegét  
a 2/c. számú melléklet, bevételeit az 3. számú melléklet, kiadásait a 4.számú melléklet mutatja kiemelt 
előirányzatonkénti bontásban. Egyszerűsített mérlegét a 14/c. számú melléklet, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentését a 15/c. számú melléklet, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16/c. 
számú melléklet, előirányzat felhasználását a 18/c. számú melléklet határozza meg. 
 
 

3. Pénzmaradvány 
 

4. § 
 

(1) Az önkormányzat a 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált 
költségvetési módosított pénzmaradványa 53 156 e Ft-ban kerül meghatározásra, 
záró  pénzkészlete  71 498 eFt.  
 
 

4. Vagyonkimutatás 
 

5. § 
 
Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján, 2013. december 31-i fordulónappal elkészített 
vagyonleltárát a 19. számú melléklet mutatja be. 

 
 
 

5. Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta.  
 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

5/2014. (IV.30.) számú önkormányzati 

 

R E N D E L E T E 
 

a 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított 
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véleményezési jogkörében eljáró Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(3) A rendelet hatálya kiterjed Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatára és annak szerveire, az 

önkormányzat fenntartásában álló intézményekre,  
 
(4) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (3) bekezdése alapján külön-külön alkotnak 
egy-egy címet az alábbiak szerint: 
 

1. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata  
2. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
3. Napsugár Óvoda 

 
 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése 
 

2. § 
 

(2) A Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2013. évi költségvetés 
teljesítésének halmozódás mentes 

 
bevételi főösszegét 341 638,- eFt-ban 
kiadási főösszegét 350 429,- eFt-ban 

  
állapítja meg. 
 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését önkormányzati 
szinten az 1. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(3) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 2. számú 
melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 
 
(4) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának bevételeit költségvetési szervenként szakfeladat 
részletezettségben a 3. sz. melléklet szerint fogadja el. 
 
(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati 
szinten és címenkénti elkülönítésben a 4. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
 (6) Az adóbevételek teljesülését az 5.számú számú melléklet tartalmazza. 
 
(7) A működési célra átvett pénzeszközök részletezését a 6. számú melléklet, a felhalmozási célra 
átvett pénzeszközöket a 7. számú melléklet mutatja be. 
 
(8) A támogatásra átadott pénzeszközök részletezését a 8. számú melléklet szerint fogadja el a 
Képviselő-testület. 
 
(9) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata szociális kiadásainak részletezését a 9. számú melléklet 
állapítja meg. 
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(10) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat felújítási  kiadásait részletesen a 10. számú, beruházási 
kiadásait részletesen a 11. számú melléklet tartalmazza. 
 
 (11) A tartalékok részletezését a 12. számú melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület. 
 
(12) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú előirányzatai teljesítésének 
mérlegszerű bemutatását a 13. számú melléklet taglalja. 
 
(13) A Nyáregyháza Önkormányzat összesített egyszerűsített mérlegét a 14. számú melléklet szerint 
fogadja el a Képviselőtestület. 
 
(14) A Nyáregyháza Önkormányzat összesített egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 15. számú 
melléklet mutatja be. 
 
(15) A Nyáregyháza Önkormányzat összesített egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16. számú 
melléklet határozza meg. 
 
(16) Az Önkormányzat közvetett támogatásait nullás értékben a 17. számú melléklet tartalmazza. 
 
(17) Az Önkormányzat összesített előirányzat-felhasználása a 18. számú melléklet szerint teljesült. 
 
(18) Az Önkormányzat létszáma intézményenként a 19. számú melléklet szerint alakult. 
 
 
 
      3. § 
 
     
(1) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetés teljesítésének  
 
  bevételi főösszegét  328 425 eFt-ban 
  kiadási főösszegét  324 549 eFt-ban  
állapítja meg. 
  
(2) Az Önkormányzat bevételi pénzforgalmi mérlegét az 1/a. számú, kiadási pénzforgalmi mérlegét a 
2/a. számú melléklet, bevételeit az 3. számú, kiadásait a 4. számú melléklet mutatja  kiemelt 
előirányzatonkénti bontásban. Egyszerűsített mérlegét a 14/a. számú melléklet, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentését a 15/a. számú melléklet, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16/a. 
számú melléklet, előirányzat felhasználását a 18/a. számú melléklet tartalmazza. 
 
(3) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. 
évi költségvetés teljesítésének 
 
  bevételi főösszegét  61 258 eFt-ban 
  kiadási főösszegét  69 344 eFt-ban 
állapítja meg.  
 
 
(4) A Polgármesteri Hivatal bevételi pénzforgalmi mérlegét az 1/b. számú, kiadási pénzforgalmi 
mérlegét  a 2/b. számú melléklet, bevételei az 3. számú, kiadásait a 4. számú melléklet mutatja kiemelt 
előirányzatonkénti bontásban. Egyszerűsített mérlegét a 14/b. számú melléklet, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentését a 15/b. számú melléklet, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16/b. 
számú melléklet, előirányzat felhasználását a 18/b. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-
testület. 
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(7) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a Napsugár Óvoda 2012. évi 
költségvetés teljesítésének 
 
  bevételi főösszegét   67 264 eFt-ban 
  kiadási főösszegét   71 795 eFt-ban 
állapítja meg. 
 
(8) A Napsugár Óvoda bevételi pénzforgalmi mérlegét az 1/c. számú,  kiadási pénzforgalmi mérlegét  
a 2/c. számú melléklet, bevételeit az 3. számú melléklet, kiadásait a 4.számú melléklet mutatja kiemelt 
előirányzatonkénti bontásban. Egyszerűsített mérlegét a 14/c. számú melléklet, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentését a 15/c. számú melléklet, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16/c. 
számú melléklet, előirányzat felhasználását a 18/c. számú melléklet határozza meg. 
 
 

3. Pénzmaradvány 
 

4. § 
 

(2) Az önkormányzat a 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált 
költségvetési módosított pénzmaradványa 53 156 e Ft-ban kerül meghatározásra, 
záró  pénzkészlete  71 498 eFt.  
 
 

4. Vagyonkimutatás 
 

5. § 
 
Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján, 2013. december 31-i fordulónappal elkészített 
vagyonleltárát a 19. számú melléklet mutatja be. 

 
 
 

5. Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

2. A 2013. évi költségvetés módosítása 
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. Az előterjesztés 
szerinti döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság.  
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 
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Döntési javaslat 

 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

…/2014. (…..) számú önkormányzati 

R E N D E L E T E 
a 2013. évi költségvetéséről szóló  

1/2013. (II.13.) sz. rendelet módosításáról 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 
(1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (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  

a) kiadási főösszegét    475 489 ezer forintban, 

melyből:   - működési kiadás   450 512 ezer forint 
                              - felhalmozási kiadás     24 977 ezer forint 
 
           halmozódás mentes kiadási főösszegét  350 265 ezer forintban, 
 
           melyből: -   működési kiadás   325 288 ezer forint 

-     felhalmozási kiadás           24 977 ezer forint 

          b)   bevételi főösszegét    470 376 ezer forintban, 
 

                       melyből:  - működési bevétel   447 563 ezer forint 
                              -  felhalmozási bevétel      22 813 ezer forint 
 
                       halmozódás mentes bevételi főösszegét  345 152 ezer forintban, 
 
              melyből: - működési bevétel     322 339 ezer forint 
                  - felhalmozási bevétel      22 813 ezer forint. 

 
c) költségvetési kiadások és bevételek egyenlegét    5 113 ezer forintban, 
          melyből: - működési hiány     2 949 ezer forintban 
                          - felhalmozási hiány     2 164 ezer forintban, 
 
d) bevételi főösszegét     475 489 ezer forintban, 
      kiadási főösszegét     475 489 ezer forintban, 
      halmozódás mentes bevételi főösszegét  350 265 ezer forintban, 
      halmozódás mentes kiadási főösszegét  350 265 ezer forintban  
állapítja meg. 
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(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti -5 113 eFt költségvetési bevételek és kiadások 
egyenlegét a korábbi években képződött pénzmaradvány 5 113 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. 

 
(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:      3 098 ezer forint 
ebből: általános tartalék        2 000 ezer forint 
            céltartalék        1 098 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. 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta.  
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

6/2014. (IV.30.) számú önkormányzati 

R E N D E L E T E 
a 2013. évi költségvetéséről szóló  

1/2013. (II.13.) sz. rendelet módosításáról 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 
(1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el: 
 

2. § 
 

A Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (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    475 489 ezer forintban, 

melyből:   - működési kiadás   450 512 ezer forint 
                              - felhalmozási kiadás     24 977 ezer forint 
 
           halmozódás mentes kiadási főösszegét  350 265 ezer forintban, 
 
           melyből: -   működési kiadás   325 288 ezer forint 

-     felhalmozási kiadás           24 977 ezer forint 

          b)   bevételi főösszegét    470 376ezer forintban, 
 

                       melyből:  - működési bevétel   447 563 ezer forint 
                              -  felhalmozási bevétel      22 813 ezer forint 
 
                       halmozódás mentes bevételi főösszegét  345 152 ezer forintban, 
 
              melyből: - működési bevétel     322 339 ezer forint 
                  - felhalmozási bevétel      22 813 ezer forint. 

 
c) költségvetési kiadások és bevételek egyenlegét    5 113 ezer forintban, 
          melyből: - működési hiány     2 949 ezer forintban 
                          - felhalmozási hiány     2 164 ezer forintban, 
 
d) bevételi főösszegét     475 489 ezer forintban, 
      kiadási főösszegét     475 489 ezer forintban, 
      halmozódás mentes bevételi főösszegét  350 265 ezer forintban, 
      halmozódás mentes kiadási főösszegét  350 265 ezer forintban  
állapítja meg. 
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(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti -5 113 eFt költségvetési bevételek és kiadások 
egyenlegét a korábbi években képződött pénzmaradvány 5 113 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. 

 
(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:      3 098 ezer forint 
ebből: általános tartalék        2 000 ezer forint 
            céltartalék        1 098 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. 
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3. Alapító okiratok módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
 

 
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 „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza 
alapító okiratát a határozat melléklete szerint módosítja. Az Alapító Okirat módosítása a törzskönyvi 
bejegyzés napjával válik hatályossá. 

 
 

melléklet 

 
Módosító okirat 

a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza Alapító Okiratának módosításáról 
 
 
1. Az Alapító Okirat az alábbi 3/a. ponttal egészül ki: 
 
„3/a. Szakmai alaptevékenysége:  „A vonatkozó jogszabályokban foglaltak 

szerint ellátott tevékenysége: 
a) Óvodai nevelés. 
b) A többi gyermekkel együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelése – oktatása ( Enyhe értelmi 
fogyatékos, TANAK). 
c) Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő gyermekek (BTM) 
integrált nevelése. 
d) Gyógytestnevelés bevezetése a gyermekek 
egészséges fejlődése érdekében. 
e) Halmozottan hátrányos és hátrányos 
helyzetű gyermekek integrált óvodai 
nevelése.” 
  

 
2. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép: 
 
„4. Alaptevékenységeinek államháztartási  
kormányzati funkció szerinti besorolása: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai 

feladatai. 
 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai. 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési 
feladatai. 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
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107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó 
tevékenységek és programok. 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok.” 
 

 
3. Az alapító okiratban a „Nyáregyháza község” szövegrészek „Nyáregyháza nagyközség” 
szövegre változnak. 
 
4. Az alapító okirat 7. pontja hatályát veszíti. 
 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

35/2014. (IV. 29.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza 
alapító okiratát a határozat melléklete szerint módosítja. Az Alapító Okirat módosítása a törzskönyvi 
bejegyzés napjával válik hatályossá. 

 
 
 

melléklet 

 
Módosító okirat 

a „Napsugár” Óvoda Nyáregyháza Alapító Okiratának módosításáról 
 
 
1. Az Alapító Okirat az alábbi 3/a. ponttal egészül ki: 
 
„3/a. Szakmai alaptevékenysége:  „A vonatkozó jogszabályokban foglaltak 

szerint ellátott tevékenysége: 
a) Óvodai nevelés. 
b) A többi gyermekkel együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelése – oktatása ( Enyhe értelmi 
fogyatékos, TANAK). 
c) Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő gyermekek (BTM) 
integrált nevelése. 
d) Gyógytestnevelés bevezetése a gyermekek 
egészséges fejlődése érdekében. 
e) Halmozottan hátrányos és hátrányos 
helyzetű gyermekek integrált óvodai 
nevelése.” 
  

 
2. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép: 
 
„4. Alaptevékenységeinek államháztartási  
kormányzati funkció szerinti besorolása: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai 

feladatai. 
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 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai. 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési 
feladatai. 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó 
tevékenységek és programok. 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok.” 
 

 
3. Az alapító okiratban a „Nyáregyháza község” szövegrészek „Nyáregyháza nagyközség” 
szövegre változnak. 
 
 
4. Az alapító okirat 7. pontja hatályát veszíti. 
 
 
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 
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a határozat 
melléklete szerint módosítja. Az Alapító Okirat módosítása a 
törzskönyvi bejegyzés napjával válik hatályossá. 

 
 
 

melléklet 

 

 

Módosító okirat 
a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 
 
1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A 2011. évi CLXXXIX törvény 84.§ /1/ bekezdése 

alapján az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.” 

 
 
2. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. Alaptevékenységeinek államháztartási  
kormányzati funkció szerinti besorolása: 
  
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége  
011140  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége  
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011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  
013210  Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások  
013320  Köztemető-fenntartás és -működtetés  
013330  Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés  
013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások  
016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  
016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  
021020  Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi 

felkészítés  
022010  A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése  
031030  Közterület rendjének fenntartása  
031060  Bűnmegelőzés  
032020  Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek  
032060  Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése  
036020  Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás  
042180  Állat-egészségügy  
045120  Út, autópálya építése  
045150  Egyéb szárazföldi személyszállítás  
045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  
045170  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  
047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  
051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása  
052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése  
061020  Lakóépület építése  
063020  Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
064010  Közvilágítás  
066010  Zöldterület-kezelés  
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
072111  Háziorvosi alapellátás  
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás  
072311  Fogorvosi alapellátás  
072420  Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  
074011  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  
074031  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  
074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás  
081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése  
081041  Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység  
081042  Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és 

támogatása  
081044  Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása  
081045  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása  
081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  
081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés  
082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
082044  Könyvtári szolgáltatások  
083030  Egyéb kiadói tevékenység  
084070  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése  
086030  Nemzetközi kulturális együttműködés  
096010  Óvodai intézményi étkeztetés  
096020  Iskolai intézményi étkeztetés  
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098040  Nemzetközi oktatási együttműködés  
101270  Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 

életminőségét segítő programok, támogatások  
102050  Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok  
104012  Gyermekek átmeneti ellátása  
104042  Gyermekjóléti szolgáltatások  
104060  A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok  
104070  A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok  
106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások  
107051  Szociális étkeztetés  
107052  Házi segítségnyújtás  
107054  Családsegítés  
107055  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  
107060  Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, 

támogatások  
107080  Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok  
107090  Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, 

programok  
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  
041236  Országos közfoglalkoztatási program  
041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás  
101231  Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, 

támogatások  
082093  
 

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek ” 

 
 
3. Az alapító okiratban a „Nyáregyháza község” szövegrészek „Nyáregyháza nagyközség” 
szövegre változnak. 
 
 
4. Az alapító okirat 7. pontja hatályát veszíti. 
 
 
5. Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási Foglalkoztatottjainak jogviszonya  
jogviszony(ok) megjelölése:  alapesetben köztisztviselő, melyekre a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény az irányadó. 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
továbbá közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya 
munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (pl. megbízási 
jogviszony) az irányadó.” 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

36/2014. (IV. 29.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a határozat 
melléklete szerint módosítja. Az Alapító Okirat módosítása a 
törzskönyvi bejegyzés napjával válik hatályossá. 

 
 
 
 
 

melléklet 

 

 

Módosító okirat 
a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 
 
1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A 2011. évi CLXXXIX törvény 84.§ /1/ bekezdése 

alapján az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.” 

 
 
2. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. Alaptevékenységeinek államháztartási  
kormányzati funkció szerinti besorolása: 
  
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége  
011140  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége  
011220  Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  
013210  Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások  
013320  Köztemető-fenntartás és -működtetés  
013330  Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés  
013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások  
016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
016020  Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  
016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  
021020  Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi 

felkészítés  
022010  A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése  
031030  Közterület rendjének fenntartása  
031060  Bűnmegelőzés  
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032020  Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenységek  
032060  Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése  
036020  Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás  
042180  Állat-egészségügy  
045120  Út, autópálya építése  
045150  Egyéb szárazföldi személyszállítás  
045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  
045170  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  
047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek  
051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása  
052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése  
061020  Lakóépület építése  
063020  Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
064010  Közvilágítás  
066010  Zöldterület-kezelés  
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
072111  Háziorvosi alapellátás  
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás  
072311  Fogorvosi alapellátás  
072420  Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  
074011  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  
074031  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  
074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás  
081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése  
081041  Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység  
081042  Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és 

támogatása  
081044  Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 

támogatása  
081045  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása  
081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás  
081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés  
082042  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
082044  Könyvtári szolgáltatások  
083030  Egyéb kiadói tevékenység  
084070  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése  
086030  Nemzetközi kulturális együttműködés  
096010  Óvodai intézményi étkeztetés  
096020  Iskolai intézményi étkeztetés  
098040  Nemzetközi oktatási együttműködés  
101270  Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 

életminőségét segítő programok, támogatások  
102050  Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok  
104012  Gyermekek átmeneti ellátása  
104042  Gyermekjóléti szolgáltatások  
104060  A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok  
104070  A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok  
106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások  
107051  Szociális étkeztetés  
107052  Házi segítségnyújtás  
107054  Családsegítés  
107055  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  
107060  Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, 
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támogatások  
107080  Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok  
107090  Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, 

programok  
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  
041236  Országos közfoglalkoztatási program  
041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás  
101231  Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások  
082093  
 

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek  

” 
 
 
3. Az alapító okiratban a „Nyáregyháza község” szövegrészek „Nyáregyháza nagyközség” 
szövegre változnak. 
 
 
4. Az alapító okirat 7. pontja hatályát veszíti. 
 
 
5. Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási Foglalkoztatottjainak jogviszonya  
jogviszony(ok) megjelölése:  alapesetben köztisztviselő, melyekre a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény az irányadó. 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
továbbá közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya 
munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (pl. megbízási 
jogviszony) az irányadó.” 

 
 
 

 

4. SZMSZ módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 
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Döntési javaslat 
 

NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
…/2014. (IV. ...) sz. rendelete 

 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. §. 
 
(1) A rendeletben a „Nyáregyháza község” szövegrészek – kivéve az 51. § (1) bekezdését –  
„Nyáregyháza nagyközség” szövegre változnak. 
 
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta.  
 

NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
7/2014. (IV. 30.) sz. rendelete 

 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. §. 
 
(1) A rendeletben a „Nyáregyháza község” szövegrészek – kivéve az 51. § (1) bekezdését –  
„Nyáregyháza nagyközség” szövegre változnak. 
 
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 
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5. Járdaépítési kérelmek elbírálása 
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. Az előterjesztés 
szerinti döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság. 
 
Hozzászólás:  

 
Maszel László alpolgármester: két évvel ezelőtt épült járda a Széchenyi közben, ami nincs befejezve. 
Kéri, hogy a munkálatokat végezzék el.  
 
 
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 az alábbi táblázat szerint biztosít 
anyagot járdaépítéshez, felújításhoz. 

 
 

Kérelmező neve Címe Módja 
Járda 
hossza 

[m] 

Anyag 
sóder 
[m3] 

Anyag 
cement 

[q] 
Ár 

Péterfi Györgyné Illatos u. 4. építés 18,0 4,00 6,50 35 500 

Deák István Illatos u. 6. építés 18,0 4,00 6,50 35 500 

Mogyorósi László Erdő u. 3/a. építés 19,0 4,00 7,00 37 000 

Orgován Sándor Erdő u. 2/a. építés 34,0 7,00 12,00 64 000 

Összesen:       19,00 32,00 172 000 
 
 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy határozatáról az érintettet értesítse, az anyagok 
beszerzéséről, valamint az elvégzett munkák minőségének és egységességének ellenőrzéséről a 
Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodjon. Az anyagszükséglet fedezetét a Képviselő-
testület költségvetési rendeletében biztosítja. 
  
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

37/2014. (IV. 29.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázat szerint biztosít 
anyagot járdaépítéshez, felújításhoz. 
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Kérelmező neve Címe Módja 
Járda 
hossza 

[m] 

Anyag 
sóder 
[m3] 

Anyag 
cement 

[q] 
Ár 

Péterfi Györgyné Illatos u. 4. építés 18,0 4,00 6,50 35 500 

Deák István Illatos u. 6. építés 18,0 4,00 6,50 35 500 

Mogyorósi László Erdő u. 3/a. építés 19,0 4,00 7,00 37 000 

Orgován Sándor Erdő u. 2/a. építés 34,0 7,00 12,00 64 000 

Összesen:       19,00 32,00 172 000 
 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy határozatáról az érintettet értesítse, az anyagok 
beszerzéséről, valamint az elvégzett munkák minőségének és egységességének ellenőrzéséről a 
Polgármesteri Hivatal közreműködésével gondoskodjon. Az anyagszükséglet fedezetét a Képviselő-
testület költségvetési rendeletében biztosítja. 
  
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

 

6. Útfelújítási munkálatok – szóbeli előterjesztés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A kiosztott árajánlat alapján kéri, hogy 
támogassa a testület az útfelújításokat. Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A napirendi 
pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A 
bizottság támogatta az ajánlat szerinti megvalósítást, kivéve az Orgona utca esetében, ott a martaszfalt 
alá alapot javasol építeni.  
 
Hozzászólások:  

 
Maszel László alpolgármester javasolja, hogy a véglegesített ajánlatot vegye figyelembe a testület, az 
Orgona utcát az egyeztetés után tárgyalják újra.     
 
Ország Mihály András képviselő: Járható utakat készít a kivitelező, ezzel a módszerrel. Az 
önkormányzatnak anyagilag is ez az egy lehetősége, hogy az utakat járhatóvá tegye.  
 
Kravecz Lászlóné képviselő javasolja, hogy az Akácfa utca, Szőlő utca esetében is – árajánlat kérés 
után – végezzék el a felújítást, mert ott már készen van a csatornahálózat.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az Orgona utca 
és a tuskókiszedés kivételével a többi munka elvégzését az árajánlat szerint elfogadásra javasolja. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kinizsi 
út javítása elvégzésére 617.000.-Ft+Áfa, a Temető út kátyúzása elvégzésére 
260.000.- Ft. + Áfa, a Temető melletti bekötőút építésére 940.870.- Ft. + Áfa 
összeget biztosít. A munkák fedezetét költségvetési rendeletében biztosítja. 
A Képviselő- testület meghatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg és a szerződéseket írja alá. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

38/2014. (IV.29.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kinizsi 
út javítása elvégzésére 617.000.-Ft+Áfa, a Temető út kátyúzása elvégzésére 
260.000.- Ft. + Áfa, a Temető melletti bekötőút építésére 940.870.- Ft. + Áfa 
összeget biztosít. A munkák fedezetét költségvetési rendeletében biztosítja. 
A Képviselő- testület meghatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg és a szerződéseket írja alá. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
  
 

 
 

7. Köztemető munkálatai – szóbeli előterjesztés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Javasolja egybe keríteni a két temetői 
területet, a tuskókat kiszedni. A napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi 
Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. Az előterjesztés szerinti döntési javaslat elfogadását 
támogatta a Pénzügyi Bizottság. Nem volt a megvalósításra pályázati lehetőség.  
 
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
létesítendő temetőnél a tuskószedés, valamint a tereprendezés elvégzésére 
260.000.- Ft. + Áfa. összeget biztosít. A munkák fedezetét költségvetési 
rendeletében biztosítja. 
A Képviselő- testület meghatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg és a szerződéseket írja alá. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

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

39/2014. (IV.29.) sz. Kt. határozat 
 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
létesítendő temetőnél a tuskószedés, valamint a tereprendezés elvégzésére 
260.000.- Ft. + Áfa. összeget biztosít. A munkák fedezetét költségvetési 
rendeletében biztosítja. 
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A Képviselő- testület meghatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg és a szerződéseket írja alá. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 
 

 

8. Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezetének kérelme 
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. Az előterjesztés 
szerinti döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság. 
Megyei verseny megrendezéséhez támogatás, tábor megrendezéséhez támogatás kérelmét tartalmazza 
az előterjesztés. A pénzügyi bizottság 50+100 eFt támogatást javasol.  
 
Hozzászólások:  

 
Kravecz Lászlóné képviselő örömmel üdvözli a kezdeményezést. Örül, hogy újra működik a 
Vöröskereszt helyi szervezete. 
  
Maszel László alpolgármester: hasznos kezdeményezés. Javasolja a támogatást.  
 
 
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 Magyar 
Vöröskereszt Helyi Szervezete részére megyei verseny megrendezéséhez 
50.000,- Ft., tábor megrendezéséhez 100.000,- Ft. támogatást – utólagos 
elszámolás mellett – 2014. évi költségvetési rendeletében biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

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

40/2014. (IV.29.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar 
Vöröskereszt Helyi Szervezete részére megyei verseny megrendezéséhez 
50.000,- Ft., tábor megrendezéséhez 100.000,- Ft. támogatást – utólagos 
elszámolás mellett – 2014. évi költségvetési rendeletében biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 

 
 

9. Közétkeztetés közbeszerzés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Következő testületi ülésen javasolja a 
döntést meghozni.  
Június végén lejár a szerződés a jelenlegi szolgáltatóval. A következő szerződés időtartamot 4 évben 
javasolja megállapítani. A színvonalat folyamatosan fenn kell tartania a vállalkozónak. Ne csak a 
legolcsóbb ajánlat lehessen a nyertes, javasolja, hogy egy pontrendszer alapján válasszák ki a 
szolgáltatót: súlyozás alapján az összességében legjobb eredményt elérő vállalkozóval kössön 
szerződést az önkormányzat.  
 

Hozzászólások:  

 
Kravecz Lászlóné képviselő a négy éves szerződést támogatja. A minőséget előre nehezen lehet 
kontrollálni.  
 
Mészáros Sándor polgármester: minta étrend alapján lehet eldönteni, amit szakember felülvizsgál és 
kötelezzük a szerződőt ennek betartására. Szeretne olyan megállapodást kötni, ami az önkormányzatot 
is védi és garantálja a megfelelő minőséget.  
A szolgáltatónak az ételallergiások részére is biztosítania kell ugyanazon az áron az ételt.  
 
Maszel László alpolgármester véleménye, hogy néhány ilyen pályázati kiíráson túl van már, mint 
önkormányzati képviselő. Az ajánlattevők minden szép és jót ígérnek, de fél év után folyamatosan 
elkezd romlani a kiszállított étel minősége.  
 
Zinger Miklós jegyző: a tápanyagok mennyiségének aránya alapján ellenőrizhető a minőség is.  
  
Mészáros Sándor polgármester: A jelenlegi szolgáltató esetében is már írásbeli jelzés volt, hogy a 
minőséggel problémák vannak.  
 
Lipót Pál Józsefné vezető óvónő: HACCP ellenőrzések után is problémák voltak a jelenlegi 
szállítóval. Azonnal írásban jelezte az óvoda a szolgáltatónak.  
 
Ország Mihály András képviselő: a közbeszerzésnél is alaposan kell eljárni, egyetért a 4 évvel, de 
folyamatos ellenőrzési lehetőséget javasol biztosítani az önkormányzatnak. Az étel összetétele 
megfeleljen a gyermekeknek. Képviselők is kontrollálják: pl. egy hétre befizetni rá.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés, javaslat nem érkezett. 
A  végleges közbeszerzési kiírást email útján minden képviselőnek megküldi véleményezésre. A soron 
következő testületi ülésen dönthetnek a közbeszerzési eljárás kiírásáról.  
 
 

 

10. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket. Nagyon rossz állapotban voltak 
a buszmegállóink, ezek felújítása zajlik. Javasolja, hogy a kivitelezés után ne használják plakátolásra. 
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Hozzászólások:  

 
Kravecz Lászlóné képviselő: hogyan lehet ellenőrizni? De egyetért a javaslattal.  
 
Mészáros Sándor polgármester: új hirdetőtáblák kihelyezésével is megelőzhető.  
 
Maszel László alpolgármester véleménye, hogy nem a plakát a legnagyobb probléma a buszmegállók 
állagának megóvásával kapcsolatban. Bírságolást is javasol a rongálások miatt.  
 
Zinger Miklós jegyző véleménye, hogy ez már szabálysértés. A szabálysértési törvény alapján kell 
eljárni.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő: sokan éltek a plakátolós lehetősséggel a buszmegállóknál. Kiegészítést 
javasol, kisméretű hirdetőtáblákat javasol minden buszmegálló közelében kihelyezni.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Döntési javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2014. (IV...) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX 
törvény 143.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (3) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki a településen lévő buszmegállók 
építményein hirdetéseket, hirdetményeket, plakátokat, vagy egyéb falragaszokat - kivéve az 
Önkormányzat által elhelyezett, közérdekű információkat tartalmazó, nagyméretű plakátokat - 
helyeznek el.” 
 
(2) Ez a rendelet 2014. május 15. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenvélemény nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX 
törvény 143.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (1) bekezdés b) meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (3) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi az, aki a településen lévő buszmegállók 
építményein hirdetéseket, hirdetményeket, plakátokat, vagy egyéb falragaszokat - kivéve az 
Önkormányzat által elhelyezett, közérdekű információkat tartalmazó, nagyméretű plakátokat - 
helyeznek el.” 
 
(2) Ez a rendelet 2014. május 15. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. 
 
 
 
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 megbízza 
a polgármestert, hogy a buszmegállók közelében kisebb hirdetőtáblák 
elhelyezéséről gondoskodjék. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

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

41/2014. (IV.29.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
a polgármestert, hogy a buszmegállók közelében kisebb hirdetőtáblák 
elhelyezéséről gondoskodjék. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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11. Egyebek 
a) Kerítés építése a Polgármesteri Hivatal oldalhatárán 

 
Mészáros Sándor polgármester: javasolja, hogy a Nyáregyházi falunapok helyszíne mellett kerüljön 
felújításra a kerítés egy szakasza. A pénzügyi bizottság a javaslatot tárgyalta és elfogadta. A kerítést 
az előző tulaj készítette, a magasítást és a javítást azonban már az önkormányzat végezte az elmúlt 
időszakban. A szomszéd lakossal egyeztettünk a megvalósításról.  
 
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 megbízza 
a polgármestert, hogy a falunap helyszíne melletti – a határozat mellékletén 
megjelölt – kerítésszakasz felújításáról, szükség szerinti cseréjéről 
gondoskodjék. 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

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

42/2014. (IV.29.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
a polgármestert, hogy a falunap helyszíne melletti – a határozat mellékletén 
megjelölt – kerítésszakasz felújításáról, szükség szerinti cseréjéről 
gondoskodjék. 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

 
b) Maszel László alpolgármester határozat módosítási kérelme 

 
 
Maszel László alpolgármester a 27/2012. számú testületi határozat módosítását javasolja. Javasolja 
meghatározni, hogy mikor kezdődik, és mikor van vége a községi rendezvényeknek, és ehhez 
igazítani a politikai pártok és egyéb, nem önkormányzati szervezetek koszorúzását, úgy hogy ezt ne az 
önkormányzati rendezvény ideje alatt tegyék meg. Javasolja felkérni a pártokat, hogy 
megemlékezésüket az önkormányzati ünnepség kezdete előtt, vagy befejezése után 15 perccel tegyék 
meg. 
 
Mészáros Sándor polgármester: kötelezni erre senkit nem lehet, a kérés pedig a korábbi határozat 
megküldésével eljutott a pártok helyi szervezeteihez. A 15 perces kiegészítéssel lehetne élni. 
 
Hozzászólások:  

 
Kravecz Lászlóné képviselő: ekkora településen, mint Nyáregyháza miért nem lehet ezt közösen 
megoldani? Más településen beolvassák a bemondók, hogy most éppen ki helyezi el a koszorúját. A 
községnek részei a civil- és pártszervezetek. A koszorúzás egy megemlékezés, egy gesztus, nem 
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politikai esemény. 
  
Maszel László alpolgármester: a községi rendezvény nem politikai esemény. Nem javasolja a közös 
koszorúzást.  
 
Mészáros Sándor polgármester: a pártok maguk szervezzék meg az eseményt, ha koszorút kívánnak 
elhelyezni, ne a községi rendezvényen tegyék.  
 
Ország Mihály András képviselő: élnek olyanok közöttünk, akik megéltek bizonyos politikai 
eseményeket. Jobb megoldás, ha szabályozva van az esemény bonyolítása.  
Azok az emberek, akik nem kíváncsiak a pártok koszorúzására, miért kellene végignézniük azt. 
 
Kravecz Lászlóné képviselő: Nem is lehet megtiltani senkinek, hogy koszorúzzon. Az elv a 
probléma. Nem ért egyet a javaslattal.   
 
Mészáros Sándor polgármester: javasolja, hogy a képviselő-testület forduljon kéréssel a 
szervezetekhez, hogy elkülönülten koszorúzzanak. 
 
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra 
bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a politikai pártokat, hogy a nemzeti ünnepen a pártok 
által szándékozott megemlékezést és koszorúzást az 
Önkormányzati ünnepség kezdete előtt, vagy befejezése után 15 
perccel tegyék meg. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
határozatáról a pártok helyi szervezeteinek képviselőit értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen 
szavazattal, 1 ellenvélemény mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

43/2014. (IV.29.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a politikai pártokat, hogy a nemzeti ünnepen a pártok 
által szándékozott megemlékezést és koszorúzást az 
Önkormányzati ünnepség kezdete előtt, vagy befejezése után 15 
perccel tegyék meg. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
határozatáról a pártok helyi szervezeteinek képviselőit értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

 




