
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21. 

napján 1700 órai kezdettel megtartott soron következő, nyilvános, alakuló üléséről, 
Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37. szám alatt. 

 
Meghívottak:   
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester   - megjelent 

Albert Ottó képviselő   - megjelent  
Epres Pál képviselő   - megjelent 
Fábián Tibor képviselő   - megjelent 
Kiss Tamás képviselő   - megjelent 
Maszel László képviselő  - megjelent 
Ország Mihály András képviselő - megjelent 
 

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző   - megjelent  
   Fodor József HVB elnöke  - megjelent 
   Egresi Péter    - megjelent 
   Jangyik István    - megjelent 
   Kravecz Lászlóné   - nincs jelen 
   Dóri József     - megjelent 
   Lipót Pál Józsefné   - megjelent 
   Kemenár Lászlóné   - megjelent 
 

 
 
 
Maszel László képviselő, mint a megválasztott képviselő-testület korelnöke, köszönti a polgármestert, 
a képviselőket és a megjelent vendégeket. 
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. Helyi Választási Bizottság tájékoztatója 
Előadó: Fodor József a HVB elnöke 

 

2. Képviselők eskütétele 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

3. Polgármester eskütétele 
Előadó: Fodor József a HVB elnöke 

 

4. Polgármesteri program tájékoztató 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

5. Polgármester illetménye 
Előadó: Zinger Miklós jegyző  
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6. Alpolgármester választása, illetménye 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

7. Bizottságok létrehozása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

8. Közmeghallgatások időpontjai 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

9. Szociális alapellátási feladatok  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

 

 
*** 

 
 

1. Helyi Választási Bizottság tájékoztatója 
Előadó: Fodor József a HVB elnöke 

 

Maszel László korelnök képviselő, alpolgármester átadja a szót Fodor Józsefnek, a Helyi Választási 
Bizottság elnökének, hogy a választási eredményekről szóló tájékoztatóját ismertesse.  
 
Fodor József HVB elnök tájékoztatja a megjelenteket a 2014. október 12-i helyi önkormányzati 
választások eredményéről.  
A választást rendkívüli esemény nem zavarta meg.  
 
A választáson 16 képviselő-jelölt indult, az érvényes szavazataik száma:  
 
 1 Baár Pál DK  157   
 2  Albert Ottó József JOBBIK 339   
 3  Frohmann Zsolt Gábor DK 71   
 4  Hering Gábor Független jelölt 133   
 5  Epres Pál FIDESZ-KDNP 468   
 6  Rozman József Független jelölt 125   
 7  Bagoly Lászlóné FIDESZ-KDNP 230   
 8  Fábián Tibor FIDESZ-KDNP 286   
 9  Tóth András Zoltán Független jelölt 105   
 10  Csiló Istvánné FIDESZ-KDNP 231   
 11  Kiss Tamás Független jelölt 246   
 12  Ország Mihály András Független jelölt 380   
 13  Regian Wolfgang JOBBIK 171   
 14  Pálfi István Független jelölt 125   
 15  Jangyik István Független jelölt 207   
 16  Maszel László FIDESZ-KDNP 344   
 
A választás eredmény-jegyzőkönyve alapján a 6 megválasztott képviselő:  
 
Albert Ottó József JOBBIK  
Epres Pál FIDESZ-KDNP  
Fábián Tibor FIDESZ-KDNP  
Kiss Tamás Független jelölt  
Maszel László FIDESZ-KDNP  
Ország Mihály András Független jelölt 
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Mészáros Sándor, mint a FIDESZ-KDNP jelöltje, összesen 751 érvényes szavazattal megnyerte a 
polgármester választást.  
 
 
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulál a polgármesternek és a megválasztott képviselőknek.   
 
 

 

2. Képviselők eskütétele 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

Maszel László korelnök képviselő felkéri Mészáros Sándor polgármestert, hogy a képviselőktől az 
önkormányzati törvény szerinti esküt vegye ki.  
 
Maszel László korelnök képviselő megállapítja, hogy a képviselő-testület minden tagja az 
önkormányzati törvény szerinti esküt letette.   
 
Mészáros Sándor polgármestert a képviselő-testület tagjainak átadja a megbízóleveket.   
 
 

 

3. Polgármester eskütétele 
Előadó: Fodor József a HVB elnöke 

 

Maszel László korelnök képviselő felkéri Fodor József HVB elnököt, hogy Mészáros Sándor 
polgármestertől az önkormányzati törvény szerinti esküt vegye ki.  
 
Maszel László korelnök képviselő megállapítja, hogy a polgármester az önkormányzati törvény 
szerinti esküt letette.  
 
Fodor József HVB elnök átadja a megbízólevet Mészáros Sándor polgármesternek.   
 

 

 

4. Polgármesteri program tájékoztató 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti a programját:  
Kiemelten fontos a közbiztonság és a közrend biztosítása. Pályázati anyag készült a témában.  
Polgárőrök támogatása, szabadidős járőrök alkalmazása.  
Úthálózat minőségének javítása, meglévő utak karbantartása. Padkarendezés, árkok kialakítása. Alsó-
és Felső-Nyáregyháza közötti út elkészült, Alsó-Nyáregyháza és Pilis között is szeretné, ha elkészülne. 
Kerékpár utak kialakítása, pályázati forrásból.  
Járdaépítések támogatása. Lakossággal közösen, a korábbi gyakorlat szerint, illetve az önkormányzati 
beruházásként.  
További parkolók kialakítása az intézmények közelében, esetlegesen a 405-ös út mellett 
kamionparkoló. 
Felsőn az Árpád úton is gyalogátkelő építése. 
Játszóterek és szabadidő parkok Leader-pályázati kialakításban.  
Művelődési Házban kulturális programok, jelenlegi berendezések állagmegóvásával.  
Az intézményi épületek energetikai felújítása. Az óvodák problémái, vízszigetelés, épület süllyedés.  
Az iskolában szigetelés, kazánházi rendszer fejlesztése. Hosszútávon megtakarítás miatt is.  
Óvoda bővítés, felsőn tornaszoba. 
Köztemető és környezete rendbetétele. Vizesblokk kialakítása. Használati rend átdolgozása. 
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Ivóvíz minőség javítása. Hálózati rekonstrukció, pályázati forrásból. Előzetes szakirányú felmérést 
kell végezni.  
A fejlesztéseket oly módon kívánja megvalósítani, hogy a jelenlegi pénzügyi stabilitást ne 
veszélyeztesse. Felső-Nyáregyháza is részesüljön ezekből a fejlesztésekből, kb. lakosságarányosan.  
Pályázati lehetőségeket megragadva, előre átgondolva, előre dolgozva elkészíteni a pályázati 
anyagokat.  
Fontos a jogkövető állampolgárokat védő rendeletek alkotása, hogy minél inkább élhető település 
legyen Nyáregyháza, de ne csak az önkormányzattól várják a segítséget az emberek. A civil 
kezdeményezéseket továbbra is támogatni kell. 
 
Ha a felvázolt elképzelések nagyobb részét sikerül megvalósítani, akkor Öt év múlva ismét 
elmondhatjuk majd, hogy sikeres ciklust zárt az önkormányzat. 
Ehhez kéri a képviselők és a lakosság támogatását.  
 

 

 

5. Polgármester illetménye 
Előadó: Zinger Miklós jegyző  

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

 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót Zinger Miklós jegyzőnek, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztését ismertesse.  
 
Zinger Miklós jegyző az írásban kiadott előterjesztésével kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván, 
várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
 
Zinger Miklós jegyző megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak 
alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester illetményét 2014. október 12. napjától kezdődően 448.700,- 
Ft./hó, költségtérítését 67.305,- Ft./hó összegben állapítja meg, melynek 
fedezetét költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a folyósítás érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 
 
 

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

94/2014. (X.21.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester illetményét 2014. október 12. napjától kezdődően 448.700,- 
Ft./hó, költségtérítését 67.305,- Ft./hó  összegben állapítja meg, melynek 
fedezetét költségvetési rendeletében biztosítja. 
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Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a folyósítás érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 
 
 

Maszel László képviselő: Négy évvel ezelőtt a minimumnál kb. havi 5 eFt-tal több illetményt sikerült 
elfogadtatnia a testülettel, hogy előbb bizonyítson a polgármester. Most nincs lehetőség többet 
megállapítani, pedig a bizonyítás megtörtént. Későbbiekben szeretné, ha lehetőség lenne esetenként 
plusz juttatást biztosítani a polgármester részére.  
 
 

 

6. Alpolgármester választása, illetménye 
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 a testület a szavazat számláló bizottság tagjait Ország Mihály András, Albert Ottó 
és Fábián Tibor személyében megválasztotta. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Maszel 
Lászlót alpolgármesternek megválasztja. 

 
 
Szavazás után az szavazat számláló bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét, mely 
szerint a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 3 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  
 

95/2014. (X.21.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Maszel 
Lászlót alpolgármesternek megválasztja. 
 

 

Maszel László alpolgármester köszöni a bizalmat. Idáig is mindent megtett, ezután is így szeretné ezt 
a tevékenységet végezni. Január 1-től minimálisra csökkenti a vállalkozásával kapcsolatos munkáit. 
Többet szeretne az önkormányzati ügyekkel foglalkozni.  
 
Mészáros Sándor polgármester felkéri Maszel László alpolgármestert, hogy az önkormányzati 
törvény szerinti esküt tegye le.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy az alpolgármester az önkormányzati törvény 
szerinti esküt letette.  
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Mészáros Sándor polgármester az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztésével 
kapcsolatban egyéb kiegészítése nincs, az abban foglaltakkal kapcsolatban javaslatokat vár.  
 
Hozzászólások:  

 
Maszel László alpolgármester elmondja, hogy nem szeretné azt az összeget kapni, ami az 
előterjesztésben szerepel, a korábbi összeget szeretné kapni, ami a minimum alatt van.  
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az említett összeg: 139 eFt/hó, valamint 
15% költségtérítés.  
 
Albert Ottó képviselő: gratulál. Tiszteli és becsüli a döntését.  
 
Ország Mihály András képviselő: a többiekhez szól, akik először ülnek itt képviselőként. A legtöbb 
munkát az alpolgármester végezte a testületből. De az elvei miatt tartózkodni fog a szavazáskor. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Maszel 
Lászlót alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 21. napjától kezdődően 
139.000,- Ft/hó, költségtérítését 15%-ban, azaz 20.850,- Ft./hó  összegben 
állapítja meg, melynek fedezetét költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a folyósítás érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős  : polgármester 

 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodás mellett, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

96/2014. (X.21.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Maszel 
Lászlót alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 21. napjától kezdődően 
139.000,- Ft/hó, költségtérítését 15%-ban, azaz 20.850,- Ft./hó  összegben 
állapítja meg, melynek fedezetét költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a folyósítás érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős  : polgármester 
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7. Bizottságok létrehozása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A bizottságok összetételét a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően 3 fő képviselő és 2 fő külsős tag összeállításban javasolja megválasztani.  
Az írásban kiadott előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése nincs.  
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének Albert Ottó képviselőt javasolja.  
A Humán Bizottság elnökének Ország Mihály András képviselőt javasolja.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
- a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének Albert 
Ottó képviselőt megválasztotta.  
 
- a Humán Bizottság elnökének Ország Mihály András képviselőt 
megválasztotta.  
 

 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 
ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodás mellett, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

97/2014. (X.21.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
- a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének Albert 
Ottó képviselőt megválasztotta.  
 
- a Humán Bizottság elnökének Ország Mihály András képviselőt 
megválasztotta.  
 

 
Albert Ottó képviselő köszöni a bizalmat, többet tud ezzel a feladatával foglalkozni a jövőben, mint 
korábban.  
Bizottsági tagoknak javasolja megválasztani: Epres Pál és Fábián Tibor képviselőket.  
Külsős bizottsági tagoknak javasolja megválasztani: Egresi Péter, Jangyik István nyáregyházi 
lakosokat. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjainak: Epres Pál és Fábián 
Tibor képviselőket, valamint külsős tagoknak:  Egresi Péter, Jangyik István 
nyáregyházi lakosokat megválasztotta.  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

98/2014. (X.21.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi  
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjainak: Epres Pál és Fábián 
Tibor képviselőket, valamint külsős tagoknak:  Egresi Péter, Jangyik István 
nyáregyházi lakosokat megválasztotta.  

 
 
Ország Mihály András képviselő: a Humán Bizottság elnökeként új feladatot kapott, munkája 
megnehezíti ezt a kötelezettséget. Megpróbálja összeegyeztetni.  
Bizottsági tagoknak javasolja megválasztani: Albert Ottó és Kiss Tamás képviselőket.  
Külsős bizottsági tagoknak javasolja megválasztani: Dóri József és Kravecz Lászlóné nyáregyházi 
lakosokat. 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán 
Bizottság tagjainak: Albert Ottó és Kiss Tamás képviselőket, valamint külsős 
tagoknak: Dóri József és Kravecz Lászlóné nyáregyházi lakosokat 
megválasztotta.  
 
 
 

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

99/2014. (X.21.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán 
Bizottság tagjainak: Albert Ottó és Kiss Tamás képviselőket, valamint külsős 
tagoknak: Dóri József és Kravecz Lászlóné nyáregyházi lakosokat 
megválasztotta.  

 
 
 
Mészáros Sándor polgármester felkéri a külsős bizottsági tagokat az eskütételre. Kravecz Lászlóné, 
mint a Humán Bizottság külsős tagja a soron következő testületi ülés alkalmával teszi le az esküt, 
mivel a mai ülésen nem tudott részt venni. Az eskütétel megtörtént. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester az esküokmányok aláírása miatt szünetet rendel el.  
 
 

 

 



9. oldal 

 

8. Közmeghallgatások időpontjai 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Munkaterv szerint korábban tárgyalta volna 
a testület, de az előző testület az új testületre hagyta ennek a napirendi pontnak az eldöntését. Az 
előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
November eleji időpontot javasol. 
 
Hozzászólások:  

 
Mészáros Sándor polgármester Ország Mihály András kérdésére válaszolva elmondja, hogy az 
előző egy évről tud beszámolni a közmeghallgatáson, valamint a jövőre vonatkozó elképzeléseket 
tudja ismertetni, de hagyná, hogy lakosok beszéljenek inkább.  
 
Albert Ottó képviselő egyetért. Időpontként javasolja régi bevált szokás szerint a 18.00 órai kezdést.  
 
Ország Mihály András képviselő a 18.00 órai kezdéssel egyetért. A hét első napjait javasolja, mint 
ahogyan az korábbi évek gyakorlata is volt.   
 
Maszel László alpolgármester egyetért.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
− 2014. november 3. napján 18.00 órától közmeghallgatást tart a 

Kovács István Művelődési Házban,  
− 2014. november 4. napján 18.00 órától rész-falugyűlést tart a felső-

nyáregyházi tagóvoda épületében,  
− 2014. november 5. napján 18.00 órától rész-falugyűlést tart 

Szentimretelepen.    
 
 

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

100/2014. (X.21.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
− 2014. november 3. napján 18.00 órától közmeghallgatást tart a 

Kovács István Művelődési Házban,  
− 2014. november 4. napján 18.00 órától rész-falugyűlést tart a felső-

nyáregyházi tagóvoda épületében,  
− 2014. november 5. napján 18.00 órától rész-falugyűlést tart 

Szentimretelepen.    
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9. Szociális alapellátási feladatok  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Feladatellátási szerződés volt a Fehér Gyolcs 
Alapítvánnyalm mely beszüntette tevékenységét, minden előzetes tájékoztatás nélkül. Ételt kaptak az 
idősek, de a gondozásuk nem megoldott. A feladatellátást a Monori Gondozási Központ vállalta 
december 31-ig. A továbbiakban a többi településsel összefogva társulás létrehozása javasolt házi 
segítségnyújtás és szociális étkezés tárgyában. Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kiegészítése 
nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Hozzászólások:  

 
Albert Ottó képviselő egyetért az elhangzottakkal.  
 
Mészáros Sándor polgármester véleménye, hogy gazdaságilag célszerű lenne a korábbi szolgáltató 
által üzemeltett településekkel összefogva egy ilyen társulást létrehozni 2015. január 1-től.  
Két lehetőség adott: minden település saját maga próbálja megoldani a problémát, vagy összefogunk 
pl. a magasabb normatíva miatt – társulási normatívával ésszerűbb az ellátás biztosítása. 
 
Zinger Miklós jegyző Maszel László alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy a gondozás 
óradíja 211,- Ft., az étkezés díja: 708,- Ft.   
Kötelező önkormányzati alapfeladat az ellátás biztosítása. 
 
Mészáros Sándor polgármester: nyilatkozatokat kértünk a gondozottaktól, hogy vállalják-e a fizetést, 
igénylik-e a szolgáltatást. Kiss Tamás képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az 
alapítványnál 46 gondozott volt.  
 
Ország Mihály András képviselő: azért lett 46 gondozott, mert az alapítvány ingyenesen végezte a 
feladatát. Felmérés után látjuk a tényleges rászorultságot. Célszerűbb a társulási forma.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza nagyközség Képviselő-testülete a Fehér Gyolcs Alapítvánnyal 
az 1993. évi III. törvény 57. §. (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt 
étkeztetés és házi segítségnyújtás biztosítása érdekében kötött ellátási 
szerződést azonnali hatállyal felmondja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megszüntetése érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős  : polgármester 

 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 7 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
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101/2014. (X.21.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza nagyközség Képviselő-testülete a Fehér Gyolcs Alapítvánnyal 
az 1993. évi III. törvény 57. §. (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt 
étkeztetés és házi segítségnyújtás biztosítása érdekében kötött ellátási 
szerződést azonnali hatállyal felmondja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megszüntetése érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős  : polgármester 

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

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza nagyközség Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 57. §. 
(1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt étkeztetés és házi segítségnyújtás 
szociális alapszolgáltatást 2014. december 31. napjáig a Monori Gondozási 
Központ útján kívánja biztosítani. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás érdekében egyeztessen a 
Monori Gondozási Központtal és a szükséges szerződést írja alá. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős  : polgármester 

 
 

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

102/2014. (X.21.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza nagyközség Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 57. §. 
(1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt étkeztetés és házi segítségnyújtás 
szociális alapszolgáltatást 2014. december 31. napjáig a Monori Gondozási 
Központ útján kívánja biztosítani. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás érdekében egyeztessen a 
Monori Gondozási Központtal és a szükséges szerződést írja alá. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős  : polgármester 
 
 

 
 
 




