
I. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31. 

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 - nincs jelen 
 

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

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

1. Napsugár Óvoda tájékoztatója és nyitvatartási idejének megállapítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester  

 

2. Étkezési térítési díj módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

3. Igazgatási szünet elrendelése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

4. Nyárfa Kft. jogi képviselete 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

5. Nyárfa Kft. támogatásának kiegészítése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

6. ASP pályázathoz érkezett ajánlatok bírálata 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

7. Közmeghallgatás, és rész-falugyűlés előkészítése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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8. Járdaépítési kérelmek elbírálása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

9. Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

10. Polgármesteri tájékoztató 
 
11. Egyebek  

a) Árpád út 11. szám alatti ingatlan megvásárlása – zárt ülés 
 

 
 
 

*** 
 
 
 

 
1. Napsugár Óvoda tájékoztatója és nyitvatartási idejének megállapítása 

Előadó:Mészáros Sándor polgármester  

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti Lipót Pál Józsefné vezető óvónőt. Átadja a szót a napirendi 
pont előterjesztésére.  
 
Lipót Pál Józsefné vezető óvónő ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Albert Ottó képviselő kérdésére válaszolva Lipót Pál Józsefné elmondja, hogy a költségvetést a 
módosítás nem terheli. A dolgozók munkaóráinak átcsoportosításával oldják meg a nyitva tartást.  
 
Maszel László alpolgármester támogatja a módosítást.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete 2014. augusztus 4. napjától a 
Napsugár Óvoda Nyáregyháza intézmény nyitvatartási idejét 600-1730 
időtartamban határozza meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Óvodavezető 
 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
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68/2014. (VII.31.) sz. Kt. határozat 
 
 
Nyáregyháza Nagyközség Képviselő-testülete 2014. augusztus 4. napjától a 
Napsugár Óvoda Nyáregyháza intézmény nyitvatartási idejét 600-1730 
időtartamban határozza meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Óvodavezető 

 
 

 

2. Étkezési térítési díj módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Szociális étkeztetési díjakat a d) pontban 
felvenni javasolja a táblázatba: nettó ár 315,75 bruttó ár: 401,- Ft. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket. 
 
Hozzászólások:  

 
Kravecz Lászlóné képviselő véleménye, hogy talán kicsivel drágábban ugyan, de jobb minőségű ételt 
kapnak a gyermekek, akkor már megéri a többletet kifizetni érte.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő tájékoztatja a testületet, hogy a szolgáltató már kérte az élelmiszer 
allergiás gyermekek listáját, annak érdekében, hogy időben felkészülhessenek ezen igények 
kiszolgálására.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Döntési javaslat: 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának  
 

/2014. (VIII.1.) önkormányzati rendelete 
az étkezési térítési díjak mértékéről szóló  

1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
„Tervezet” 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §. (1) bekezdése a) pontjában, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól1 szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. §. 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjak mértékéről 
szóló 1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet 2. §-nak (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés 
lép: 
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Térítési díj  - nyersanyag 
díj-( Ft/adag)

Áfa
Térítési díj Áfa-

val ( Ft/adag)
nettó 27% Összesen

a./
4-6 éves korcsoport /tízórai, ebéd,
uzsonna/ összesen: 256 69 325
/tízórai,/ 52 14 66
/ ebéd,/ 152 41 193
/ uzsonna/ 52 14 66

b./ 
7-10 éves korcsoport /tízórai, ebéd,
uzsonna/ összesen: 296 79 375
/tízórai,/ 56 15 71
/ ebéd,/ 184 49 233
/ uzsonna/ 56 15 71

b./ 
11-14 éves korcsoport /tízórai,
ebéd, uzsonna/ összesen: 296 79 375
/tízórai,/ 56 15 71
/ ebéd,/ 184 49 233
/ uzsonna/ 56 15 71

c./  - Felnőtt ebéd 600 162 762

d./  - Szociális étkeztetés 315,75 85,25 401
  

 
2. §. 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

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

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának  
 

9/2014. (VIII.1.) önkormányzati rendelete 
 

az étkezési térítési díjak mértékéről szóló  
1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §. (1) bekezdése a) pontjában, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól1 szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
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1. §. 

Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjak mértékéről 
szóló 1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet 2. §-nak (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés 
lép: 
 

Térítési díj  - nyersanyag 
díj-( Ft/adag)

Áfa
Térítési díj Áfa-

val ( Ft/adag)
nettó 27% Összesen

a./
4-6 éves korcsoport /tízórai, ebéd,
uzsonna/ összesen: 256 69 325
/tízórai,/ 52 14 66
/ ebéd,/ 152 41 193
/ uzsonna/ 52 14 66

b./ 
7-10 éves korcsoport /tízórai, ebéd,
uzsonna/ összesen: 296 79 375
/tízórai,/ 56 15 71
/ ebéd,/ 184 49 233
/ uzsonna/ 56 15 71

b./ 
11-14 éves korcsoport /tízórai,
ebéd, uzsonna/ összesen: 296 79 375
/tízórai,/ 56 15 71
/ ebéd,/ 184 49 233
/ uzsonna/ 56 15 71

c./  - Felnőtt ebéd 600 162 762

d./  - Szociális étkeztetés 315,75 85,25 401
  

 
2. §. 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
 

 

3. Igazgatási szünet elrendelése 
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 Önkormányzatának  
 

…/2014. (…..)  önkormányzati rendelete 
 

a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban 
igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  
 

1. § 
 
E rendelet hatálya kiterjed Nyáregyháza község Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra. 
 

2. § 
 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatal 2014. évi munkarendjében a 
2014. augusztus 18-19., 21-22., 25-29. napokra igazgatási szünetet rendel el. 
 

3. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. augusztus 30. napján hatályt veszíti. 
  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának  
 

10/2014. (VIII.1.) önkormányzati rendelete 
 

a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban 
igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  
 

1. § 
 
E rendelet hatálya kiterjed Nyáregyháza község Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra. 
 

2. § 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatal 2014. évi 
munkarendjében a 2014. augusztus 18-19., 21-22., 25-29. napokra igazgatási szünetet rendel el. 
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3. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. augusztus 30. napján hatályt veszíti. 
  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
1.) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban a 2014. augusztus 18-19., 21-22., 25-
29. napokra elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás 
érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések 
megtételére. 
 
2.) Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a 
társhatóságokat előzetesen tájékoztassa. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal. 
 

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

 
69/2014. (VII.31.) sz. Kt. határozat 

 
1.) Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban a 2014. augusztus 18-19., 21-22., 25-
29. napokra elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás 
érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések 
megtételére. 
 
2.) Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a 
társhatóságokat előzetesen tájékoztassa. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal. 
 

 
 

4. Nyárfa Kft. jogi képviselete 
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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Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárfa 
Kft. és a Novák és Társa Ügyvédi Iroda között létrejövő, jogi képviseletre 
vonatkozó megbízási szerződés szerinti 70 000 Ft megbízási díj és a 
mindenkor érvényes Áfa fedezetét a Képviselő-testület 2014. augusztus 1-től 
a Nyárfa Kft. részére biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
           Krizsán Mihály ügyvezető 
 

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

70/2014. (VII.31.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárfa 
Kft. és a Novák és Társa Ügyvédi Iroda között létrejövő, jogi képviseletre 
vonatkozó megbízási szerződés szerinti 70 000 Ft megbízási díj és a 
mindenkor érvényes Áfa fedezetét a Képviselő-testület 2014. augusztus 1-től 
a Nyárfa Kft. részére biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
           Krizsán Mihály ügyvezető 
 
 

 

5. Nyárfa Kft. támogatásának kiegészítése 
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.  
 
Hozzászólás:  

 
Kravecz Lászlóné képviselő egyetért a javaslattal.  
 
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 Nyárfa Kft-t a 2014. évben megrendezendő Nyáregyháza Fesztivál 
szervezési, lebonyolítási feladatainak ellátásával. 
A rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő 
kiadások fedezetét a Képviselő-testület a Nyárfa Kft részére biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
           Krizsán Mihály ügyvezető 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

71/2014. (VII.31.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
a Nyárfa Kft-t a 2014. évben megrendezendő Nyáregyháza Fesztivál 
szervezési, lebonyolítási feladatainak ellátásával. 
A rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő 
kiadások fedezetét a Képviselő-testület a Nyárfa Kft részére biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
           Krizsán Mihály ügyvezető 
 
 

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

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárfa 
Kft. részére gépjármű beszerzéséhez a kiadás fedezetét 1.400.000,- Ft. 
összegig a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

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

72/2014. (VII.31.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárfa 
Kft. részére gépjármű beszerzéséhez a kiadás fedezetét 1.400.000,- Ft. 
összegig a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

 

6. ASP pályázathoz érkezett ajánlatok bírálata 
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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Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló 
Bizottság javaslata alapján a „Nyáregyháza Község Önkormányzat és 
konzorciális partnereinek ASP-hez való csatlakozása projekthez kapcsolódó 
hardver és szoftver beszerzésével kapcsolatos feladatok ellátása”, 
„Nyáregyháza Község Önkormányzat és konzorciális partnereinek ASP-hez 
való csatlakozása projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok 
ellátása”, „Nyáregyháza Község Önkormányzat és konzorciális partnereinek 
ASP-hez való csatlakozása projekthez kapcsolódó igazgatásszervezési, IT 
biztonsági, audit és adatmigrációs, integrációs, valamint képzési feladatok 
ellátása” tárgyú ajánlattételi eljárásban az alábbi döntést hozza: 
 
1. A beérkezett ajánlatok közül mindhárom tárgyban az ajánlattevők 
beérkezett ajánlata megfelel az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban 
foglalt alkalmassági feltételeknek, valamint az eljárást megindító ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak, 
így az ajánlatok érvényesek. 
 
2. A Képviselő-testület „Nyáregyháza Község Önkormányzat és konzorciális 
partnereinek ASP-hez való csatlakozása projekthez kapcsolódó hardver és 
szoftver beszerzésével kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú ajánlattételi 
kiírásra beérkezett ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
benyújtó Digitáltech Europe Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 15. ajánlatát 
fogadja el.  
 
3. A Képviselő-testület „Nyáregyháza Község Önkormányzat és konzorciális 
partnereinek ASP-hez való csatlakozása projekthez kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátása” tárgyú ajánlattételi kiírásra 
beérkezett ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
ProjectMine Kft., 1062 Budapest, Váci út 1-3. I. em. ajánlatát fogadja el.  
 
4. A Képviselő-testület „Nyáregyháza Község Önkormányzat és konzorciális 
partnereinek ASP-hez való csatlakozása projekthez kapcsolódó 
igazgatásszervezési, IT biztonsági, audit és adatmigrációs, integrációs, 
valamint képzési feladatok ellátása” tárgyú ajánlattételi kiírásra beérkezett 
ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Bluefield 
Kft., 1122 Budapest, Ráth György u. 56. ajánlatát fogadja el.  
 
5. Megbízza a Polgármestert a szerződéskötéssel. 
 
Határidő: a jogszabályi feltételek bekövetkezésekor azonnal. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

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

 
73/2014. (VII.31.) sz. Kt. határozat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló 
Bizottság javaslata alapján a „Nyáregyháza Község Önkormányzat és 
konzorciális partnereinek ASP-hez való csatlakozása projekthez kapcsolódó 
hardver és szoftver beszerzésével kapcsolatos feladatok ellátása”, 
„Nyáregyháza Község Önkormányzat és konzorciális partnereinek ASP-hez 
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való csatlakozása projekthez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok 
ellátása”, „Nyáregyháza Község Önkormányzat és konzorciális partnereinek 
ASP-hez való csatlakozása projekthez kapcsolódó igazgatásszervezési, IT 
biztonsági, audit és adatmigrációs, integrációs, valamint képzési feladatok 
ellátása” tárgyú ajánlattételi eljárásban az alábbi döntést hozza: 
 
1. A beérkezett ajánlatok közül mindhárom tárgyban az ajánlattevők 
beérkezett ajánlata megfelel az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban 
foglalt alkalmassági feltételeknek, valamint az eljárást megindító ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak, 
így az ajánlatok érvényesek. 
 
2. A Képviselő-testület „Nyáregyháza Község Önkormányzat és konzorciális 
partnereinek ASP-hez való csatlakozása projekthez kapcsolódó hardver és 
szoftver beszerzésével kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú ajánlattételi 
kiírásra beérkezett ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
benyújtó Digitáltech Europe Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 15. ajánlatát 
fogadja el.  
 
3. A Képviselő-testület „Nyáregyháza Község Önkormányzat és konzorciális 
partnereinek ASP-hez való csatlakozása projekthez kapcsolódó 
projektmenedzsment feladatok ellátása” tárgyú ajánlattételi kiírásra 
beérkezett ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
ProjectMine Kft., 1062 Budapest, Váci út 1-3. I. em. ajánlatát fogadja el.  
 
4. A Képviselő-testület „Nyáregyháza Község Önkormányzat és konzorciális 
partnereinek ASP-hez való csatlakozása projekthez kapcsolódó 
igazgatásszervezési, IT biztonsági, audit és adatmigrációs, integrációs, 
valamint képzési feladatok ellátása” tárgyú ajánlattételi kiírásra beérkezett 
ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Bluefield 
Kft., 1122 Budapest, Ráth György u. 56. ajánlatát fogadja el.  
 
5. Megbízza a Polgármestert a szerződéskötéssel. 
 
Határidő: a jogszabályi feltételek bekövetkezésekor azonnal. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

 

5. Közmeghallgatás, és rész-falugyűlés előkészítése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A jóváhagyott Munkaterv alapján terjesztette 
a napirendi pontot a testület elé. Javasolja, hogy a következő testület határozza meg az időpontot, az 
alakuló ülésén.  
Az írásban kiadott előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, 
kérdéseket.  
 
Hozzászólás:  

 
Maszel László alpolgármester egyetért a javaslattal.  
 
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 2014. évi 
közmeghallgatás időpontjának megállapítását elhalasztja, arról a 2014. 
október 12. napján megválasztott új Képviselő-testület az alakuló ülésén 
dönthet.  
 

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

74/2014. (VII.31.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 
közmeghallgatás időpontjának megállapítását elhalasztja, arról a 2014. 
október 12. napján megválasztott új Képviselő-testület az alakuló ülésén 
dönthet.  
 
Határidő: 2014. október 27. 
Felelős: polgármester 
 
 

 

6. Járdaépítési kérelmek elbírálása 
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: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázat szerint biztosít anyagot járdaépítéshez, felújításhoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy határozatáról és 
felújításnál a kivitelezés elvárásairól az érintettet értesítse, az anyagok 
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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 6 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

75/2014. (VII.31.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
táblázat szerint biztosít anyagot járdaépítéshez, felújításhoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy határozatáról és 
felújításnál a kivitelezés elvárásairól 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 
 
 

 

7. Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Egy árajánlat érkezett a hirdetésre, melyet a 
szentimretelepi Kaszner ingatlanra vonatkozóan írt ki az önkormányzat. A jelentkező ajánlattevő kéri 
az ingatlanról a faház elbontását, így kívánják megvásárolni.  
Az írásban kiadott előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, 
kérdéseket.  
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Hozzászólások:  

 
Albert Ottó képviselő 1.250 eFt. vételárat javasol.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester véleménye, hogy kevés a felajánlott 1 MFt. 
 
Mészáros Sándor polgármester javasolja az ingatlanon lévő faház elbontását.  
 
Maszel László alpolgármester véleménye, hogy az ingatlanon minden közmű kiépítésre került. A 
faház elbontásával, üres építési telek áron javasolja az értékesítést, 1.250,- eFt. összegért.   
 
Csiló Istvánné képviselő egyetért, az ingatlan vételárát 1.250 eFt-ban javasolja megállapítani.  
 
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 90/2011. 
(05.24.) számú határozatát visszavonja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

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

76/2014. (VII.31.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2011. 
(05.24.) számú határozatát visszavonja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 
 
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 
tulajdonában álló nyáregyházi 1018 helyrajzi számú, természetben 
Nyáregyháza, Szentimretelep 26/A. szám alatt lévő ingatlant értékesíti 
Garamvölgyi Kornél és Garamvölgyi-Rozman Renáta Nyáregyháza, 
Szentimretelep 24. szám alatti lakosok részére. 
Az ingatlan vételárát 1.250.000,- Ft-ban állapítja meg. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlanon lévő 
romos faház elbontásáról gondoskodjék és felhatalmazza, hogy az adásvételi 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 



15. oldal 

 

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

77/2014. (VII.31.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló nyáregyházi 1018 helyrajzi számú, természetben 
Nyáregyháza, Szentimretelep 26/A. szám alatt lévő ingatlant értékesíti 
Garamvölgyi Kornél és Garamvölgyi-Rozman Renáta Nyáregyháza, 
Szentimretelep 24. szám alatti lakosok részére. 
Az ingatlan vételárát 1.250.000,- Ft-ban állapítja meg. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ingatlanon lévő 
romos faház elbontásáról gondoskodjék és felhatalmazza, hogy az adásvételi 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 
 

 

8. Polgármesteri tájékoztató 
 
Mészáros Sándor polgármester a tájékoztatója előtt megadja a szót Albert Ottó képviselőnek, hogy 
napirenden kívüli felszólalását tegye meg.  
 
Albert Ottó képviselő köszönetét fejezi ki az Epres-Trans Kft. munkájáért, a helyi utak javítási 
munkáinak színvonalas elvégzéséért.  
 
Mészáros Sándor polgármester a tájékoztatója előtt megadja a szót Bagoly Lászlóné képviselőnek, 
hogy napirenden kívüli felszólalását tegye meg.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő tájékoztatja a testületet, hogy a „Határtalanul” pályázat keretében 
szervezett kirándulás nagyon jól sikerült, köszöni a képviselők támogatását. 
A másik téma, melyről a testületet tájékoztatni szeretné, hogy a falu határában létesített diófa-park 
ápolása nem megfelelően történik. Kéri, hogy a közmunkások segítségével, a szakmai útmutatások 
szerint közvetlenül végezzék el a park facsemetéinek ápolását.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester a tájékoztatja a testületet, hogy  

- egy lovas tábor érkezik a községbe, 15-20 lóval érkeznek. Itt lesznek elszállásolva, majd innen 
indulnak tovább. 

- Az igazgatási szünet kapcsán érintette a testület a témát, de tájékoztatja a testületet, hogy a 
hivatali épület felújítását úgy szeretné ütemeztetni, hogy a fesztiválra az épület használható 
állapotban legyen. A Népegészségügyi Intézettől még nem érkezett meg a válasz, melyben 
jóváhagynák az egészségügyi intézmény átköltöztetését az Idősek Napköziotthonába, a 
felújítási munkák alatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




