
I. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11. 

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  - nincs jelen 
Csiló Istvánné képviselő  - megjelent 
Kravecz Lászlóné képviselő  - nincs jelen 
Ország Mihály András képviselő - megjelent 
 

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző   - megjelent  
   Egresi Péter biz.tag   - nincs jelen 
   Komjáthy Kálmán biz.tag  - nincs jelen 
   Kemenár Lászlóné biz.tag  - nincs jelen 
   Dóri József  biz.tag   - nincs jelen 
   Lipót Pál Józsefné vezető óvónő - megjelent 
   Dr. Farkas László háziorvos  - megjelent 
   Dr. Góbor Anikó háziorvos  - megjelent 
   Dr. Hajduhegyi Ágnes háziorvos - megjelent 
   Dr. Fáber Noémi fogorvos  - nincs jelen 
   Lajáné Kuris Loretta védőnő  - megjelent 
    

 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselőket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 5 tagja megjelent. Napirend előtti 
felszólaláshoz átadja a szót Maszel László alpolgármesternek.  
 
 
Maszel László alpolgármester: Az óvodai farsangi rendezvénnyel kapcsolatban szeretné tájékoztatni a 
testületet. Nagyon jól sikerült, köszöni a dolgozók és a vezető munkáját. Öröm volt részt vennie rajta.  
 
Mészáros Sándor polgármester 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. Tájékoztató Nyáregyháza egészségügyi helyzetéről 
Előadók: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, védőnő 

 

2. A 2013. évi civil pályázatok elszámolása  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

3. A 2014. évi civil pályázatok elbírálása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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4. Beiratkozás időpontja a „Napsugár” Óvodában  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

5. Közétkeztetés közbeszerzés  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

6. Döntés a 2014-2020 közötti LEADER HACS tagságról  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

7. Létszámcsökkentéssel kapcsolatos központi költségvetési támogatás igénylése  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

8. Szavazatszámláló bizottságok megválasztása 
Előadó: Zinger Miklós jegyző  

 

9. Koncerthez terület biztosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

10. Egyebek  
a) 8.a osztályosok kérelme 

 
11. Polgármesteri tájékoztató 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 

12. Részvétel ingatlanárverezésben – zárt ülés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
13. Önkormányzati bérlakás igénylések – zárt ülés 

a) Berczi Zoltán költségalapú lakáspályázata 
b) Fazekas Tímea szociális lakás igénylése 

 
 
 
 

*** 
 
 
 

1. Tájékoztató Nyáregyháza egészségügyi helyzetéről 
Előadók: háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos, védőnő 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a megjelent orvosokat, valamint a körzeti védőnőt. Dr. Fáber 
Noémi jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. Az elmúlt évről 
szóló beszámolókat előzetesen írásban megkapta a testület. Dr. Farkas László háziorvost kéri, 
amennyiben kiegészítése lenne a beszámolójával kapcsolatban, ismertesse.  
 
Dr. Farkas László háziorvos a laborvizsgálatokkal kapcsolatban szeretné elérni, hogy e-mailen 
küldjék meg a leleteket. A rendelő bútorzata szegényes. Az ajtó elé függönyt javasol. A felszerelések 
miatt javasolja riasztóvédelem kialakítását. Továbbá mentő beálló kialakítását javasolja a rendelő 
előtti területre. Az OEP nem ismerte el az összes beteg létszámot, jelenleg ez a probléma megoldásra 
vár.  
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Hozzászólások:  

 
Maszel László alpolgármester: Köszöni a doktor úr munkáját. A kérelmei korábban is meghallgatásra 
találtak, a lehetőségek függvényében az önkormányzat igyekszik a most felsorolt problémákat is 
orvosolni. 
 
Ország Mihály András képviselő egyetért. Sok sikert kíván a további negyven évhez.  
 
Albert Ottó képviselő: a hiányosságok pótolhatók.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. 
Kéri, hogy a beérkezett beszámoló elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi döntési 
javaslatot: 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
egészségügyi helyzetére vonatkozóan az I. számú háziorvosi körzetről szóló, 
Dr. Farkas László háziorvos tájékoztatóját elfogadja.  

 
 
Megállapítja, hogy az I. számú háziorvosi körzet, Dr. Farkas László beszámolójáról a 7 fős Képviselő-
testület jelenlévő 5 tagja ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

13/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
egészségügyi helyzetére vonatkozóan az I. számú háziorvosi körzetről szóló, 
Dr. Farkas László háziorvos tájékoztatóját elfogadja.  
 
 

 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a II. számú háziorvosi körzet háziorvosának.  
 
Dr. Góbor Anikó háziorvos is a hiányosságokat említi, nem európaiak a rendelési feltételek.  
 
Mészáros Sándor polgármester: Az orvosi rendelő belső berendezéseinek karbantartása, 
állagmegóvása a vállalkozások feladata. Esetleges fejlesztési ügyben adjon be kérelmet, amelyet a 
következő ülésen megtárgyalhat a testület. 
 
Albert Ottó képviselő: légkondicionáló berendezés a rendelőben nem indokolt.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. 
Kéri, hogy a beérkezett beszámoló elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
egészségügyi helyzetére vonatkozóan a II. számú háziorvosi körzet, Dr. 
Góbor Anikó háziorvos tájékoztatóját elfogadja.  
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Megállapítja, hogy a II. számú háziorvosi körzet, Dr. Góbor Anikó beszámolójáról a testület jelenlévő 
a 7 fős Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta.  
 

14/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
egészségügyi helyzetére vonatkozóan a II. számú háziorvosi körzet, Dr. 
Góbor Anikó háziorvos tájékoztatóját elfogadja.  
 

 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót Dr. Hajduhegyi Ágnes gyermekorvosnak.  
 
Dr. Hajduhegyi Ágnes gyermekorvos: a felsőnyáregyházi rendelőben valóban kibírhatatlan a meleg 
nyáron. Egyetért Dr. Góbor Anikóval. A pszichésen terhelt gyermekek nagyon nagy arányban vannak 
a településen.  
 

Hozzászólások:  

 
Ország Mihály András képviselő: Köszöni a beszámolót, elfogadja. Nehezményezi, hogy korábban 
senki nem szólt arról, hogy a felsősi rendelővel kapcsolatban ilyen problémák lennének. 
 
Albert Ottó képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a család az oka a problémás gyerekek 
nagy számának.  
 
Maszel László alpolgármester: ha a korábbi doktor úr kéréssel fordult volna a testülethez, már készen 
lenne a légkondicionáló.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. 
Kéri, hogy a beérkezett beszámoló elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
egészségügyi helyzetére vonatkozóan a gyermek-háziorvosi körzet, Dr. 
Hajduhegyi Ágnes gyermekorvos tájékoztatóját elfogadja.  

 
 
Megállapítja, hogy a gyermekorvosi körzet, Dr. Hajduhegyi Ágnes beszámolójáról a testület jelenlévő 
5 tagja ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

15/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
egészségügyi helyzetére vonatkozóan a gyermek-háziorvosi körzet, Dr. 
Hajduhegyi Ágnes gyermekorvos tájékoztatóját elfogadja.  
 
 

Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a védőnőnek.  
 
Lajáné Kuris Loretta védőnő panasszal él a monori szakrendelőre. A kismamákat feleslegesen 
küldözgetik a nem megfelelően kitöltött beutalók miatt. Nem vezetett eredményre az ezzel kapcsolatos 
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megbeszélés sem. Méhnyakrák szűrést fog végezni, nem tudja a nőgyógyászati vizsgálóágyat hová 
helyezze. A berendezés felújításával egységesebbé tételével megoldható lenne a probléma.  
 
Mészáros Sándor polgármester: pályázati lehetőség nincs rá sajnos. Felsősi lakosok átszállításával 
megoldható a szerdai napon a kötelező védőoltások beadatása.  
 
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, hogy a beérkezett 
beszámoló elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
Az elhangzottak alapján Mészáros Sándor polgármester szavazásra bocsátja az alábbi döntési 
javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
egészségügyi helyzetére vonatkozóan a védőnői körzet, Lajáné Kuris Loretta 
védőnő tájékoztatóját elfogadja.  

 
 
Megállapítja, hogy a védőnői körzet, Lajáné Kuris Loretta beszámolójáról a testület jelenlévő 5 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

16/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
egészségügyi helyzetére vonatkozóan a védőnői körzet, Lajáné Kuris Loretta 
védőnő tájékoztatóját elfogadja.  
 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy Dr. Fáber Noémi fogorvos beszámolójával 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Kéri, hogy a beérkezett beszámoló 
elfogadásáról szavazással döntsön a testület, szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
egészségügyi helyzetére vonatkozóan a fogorvosi körzet, Dr. Fáber Noémi 
fogorvos tájékoztatóját elfogadja.  

 
Megállapítja, hogy a fogorvosi körzet, Dr. Fáber Noémi beszámolójáról a testület jelenlévő 5 tagja 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 
 

17/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
egészségügyi helyzetére vonatkozóan a fogorvosi körzet, Dr. Fáber Noémi 
fogorvos tájékoztatóját elfogadja.  
 
 

Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, 
hozzászólás, javaslat nem érkezett. A háziorvosok és a védőnő munkáját megköszönve, elköszön 
tőlük. Távoznak az ülésről az egészségügyi dolgozók.  
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2. A 2013. évi civil pályázatok elszámolása  
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. A napirendi pontot a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta. A döntési javaslat 
ismertetésére átadja a szót a bizottság elnökének.  
 
Albert Ottó képviselő a bizottság elnökeként tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés szerinti 
döntési javaslat elfogadását támogatta a Pénzügyi Bizottság.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
/2014.( III. 11.) KT. sz. határozata 

Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2013. év támogatás  

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek a részére odaítélt a 2013. évi költségvetés terhére biztosított 
440.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását elfogadja. 
 

 
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.  

18/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

2013. év támogatás  
elszámolásának elfogadása tárgyában 

 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek a részére odaítélt a 2013. évi költségvetés terhére biztosított 
440.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását elfogadja. 
 

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
/2014.( III. 11.) KT. sz. határozata 

Két Szív Római Katolikus Plébánia 
2013. év támogatás  

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Két Szív Római Katolikus 
Plébániának a részére odaítélt, a 2013. évi költségvetés terhére biztosított 
90.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását elfogadja. 
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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.  

19/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
Két Szív Római Katolikus Plébánia 

2013. év támogatás  
elszámolásának elfogadása tárgyában 

 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Két Szív Római Katolikus 
Plébániának a részére odaítélt, a 2013. évi költségvetés terhére biztosított 
90.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását elfogadja. 

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
/2014.( III. 11.) KT. sz. határozata 

Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesület 
2013. év támogatás  

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Nyáregyházi Nóta és 
Népdalkör Egyesületnek a részére odaítélt, a 2013. évi költségvetés terhére 
biztosított 90.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását 
elfogadja. 

 
 
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.  

20/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesület 

2013. év támogatás  
elszámolásának elfogadása tárgyában 

 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Nyáregyházi Nóta és 
Népdalkör Egyesületnek a részére odaítélt, a 2013. évi költségvetés terhére 
biztosított 90.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását 
elfogadja. 

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
/2014.( III. 11.) KT. sz. határozata 
MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub 

2013. év támogatás  
elszámolásának elfogadása tárgyában 
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Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a MTTSZ Nyáry Pál 
Lövészklubnak a részére odaítélt, a 2013. évi költségvetés terhére biztosított 
90.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását elfogadja. 

 
 
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.  
 

21/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub 

2013. év támogatás  
elszámolásának elfogadása tárgyában 

 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a MTTSZ Nyáry Pál 
Lövészklubnak a részére odaítélt, a 2013. évi költségvetés terhére biztosított 
90.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását elfogadja. 

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának 
/2014.( III. 11.) KT. sz. határozata 

Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség 
2013. év támogatás  

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Nyáregyházi Evangélikus 
Egyházközségnek a részére odaítélt, a 2013. évi költségvetés terhére 
biztosított 90.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását 
elfogadja. 

 
 
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.  
 

22/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség 

2013. év támogatás  
elszámolásának elfogadása tárgyában 

 
Nyáregyháza Község Képviselő-testülete a Nyáregyházi Evangélikus 
Egyházközségnek a részére odaítélt, a 2013. évi költségvetés terhére 
biztosított 90.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását 
elfogadja. 
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3. A 2014. évi civil pályázatok 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. Ismerteti a beadott 
pályázatokat szervezetenként és a kért támogatásokkal: 
 

Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesület 200 000 Ft 

MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub 280 000 Ft 
Nyáregyházi Faluvédő és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 795 000 Ft 

Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség 90 000 Ft 

Nyáregyházi Két Szív Római Katolikus Plébánia 300 000 Ft 
 

összegű támogatást igényelt.  
 
 
Hozzászólások:  

 
Csiló Istvánné képviselő a tagok számát is javasolja figyelembe venni.  
 
Albert Ottó képviselő az összegek csökkentését javasolja:  
 

Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesületet 50 000 Ft 

MTTSZ Nyáry Pál Lövészklubot 70 000 Ft 
Nyáregyházi Faluvédő és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 590 000 Ft 

Nyáregyházi Evangélikus Egyházközséget 90 000 Ft 

Nyáregyházi Két Szív Római Katolikus Plébániát 200 000 Ft 
 
összegű támogatásban részesíteni.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 1 igen 
szavazattal, 4 ellenvélemény mellett, tartózkodás nélkül a javaslatot nem támogatta.  
 
Ország Mihály András képviselő az alábbi összegeket javasolja: 
 

Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesületet 50 000 Ft 

MTTSZ Nyáry Pál Lövészklubot 70 000 Ft 
Nyáregyházi Faluvédő és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 610 000 Ft 

Nyáregyházi Evangélikus Egyházközséget 90 000 Ft 

Nyáregyházi Két Szív Római Katolikus Plébániát 180 000 Ft 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 1 igen 
szavazattal, 4 ellenvélemény mellett, tartózkodás nélkül a javaslatot nem támogatta.  
 
 
Maszel László alpolgármester javasolja az előterjesztés szerinti összegek elfogadását.  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil 
szervezetek és egyházak által beadott érvényes pályázatok alapján a 
 

Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesületet 50 000 Ft 

MTTSZ Nyáry Pál Lövészklubot 90 000 Ft 
Nyáregyházi Faluvédő és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 550 000 Ft 

Nyáregyházi Evangélikus Egyházközséget 90 000 Ft 

Nyáregyházi Két Szív Római Katolikus Plébániát 220 000 Ft 
 
támogatásban részesíti. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az 
érintetteket értesítse. 
 
Határidő: testületi ülést követő 15. nap 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 3 igen 
szavazattal, 2 ellenvélemény mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

23/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil 
szervezetek és egyházak által beadott érvényes pályázatok alapján a 
 

Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesületet 50 000 Ft 

MTTSZ Nyáry Pál Lövészklubot 90 000 Ft 
Nyáregyházi Faluvédő és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 550 000 Ft 

Nyáregyházi Evangélikus Egyházközséget 90 000 Ft 

Nyáregyházi Két Szív Római Katolikus Plébániát 220 000 Ft 
 
támogatásban részesíti. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy határozatáról az 
érintetteket értesítse. 
 
Határidő: testületi ülést követő 15. nap 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
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4. Beiratkozás időpontja a „Napsugár” Óvodában  
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 egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Napsugár Óvoda 2014/2015-ös óvodai nevelési évre történő beiratkozás 
időpontját az alábbiak szerint tudomásul veszi: 
 
Napsugár Óvoda (Ady Endre út 1/A) és Tagintézménye (Jókai út 1.) – 
beiratkozás időpontja: 
 
2014. április 14. 8-16 óráig, 
2014. április 15. 8-17 óráig. 
 
Pótbeíratás: 2014. április 28. 8-16 óráig 

 
 
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.  
 

24/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Napsugár Óvoda 2014/2015-ös óvodai nevelési évre történő beiratkozás 
időpontját az alábbiak szerint tudomásul veszi: 
 
Napsugár Óvoda (Ady Endre út 1/A) és Tagintézménye (Jókai út 1.) – 
beiratkozás időpontja: 
 
2014. április 14. 8-16 óráig, 
2014. április 15. 8-17 óráig. 
 
Pótbeíratás: 2014. április 28. 8-16 óráig 

 
 

 

5. Közétkeztetés közbeszerzés  
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:  

 
Albert Ottó képviselő az előterjesztés szerinti javaslat elfogadását támogatja.  
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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 
…/2014. (…) Kt. sz. határozata 

Közétkeztetés biztosítására közbeszerzési eljárás indításáról 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
közétkeztetés biztosítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 121. § (1) b) pontja alapján közbeszerzési eljárást indít.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy három bekért ajánlat 
alapján, a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön megállapodást a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlati felhívás, 
valamint a kapcsolódó dokumentáció tervezetét a soron következő ülésen 
terjessze elő. 
 
Határidő: soron következő rendes ülés 
Felelős: 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.  
 
 

25/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 

Közétkeztetés biztosítására közbeszerzési eljárás indításáról 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
közétkeztetés biztosítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 121. § (1) b) pontja alapján közbeszerzési eljárást indít.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy három bekért ajánlat 
alapján, a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön megállapodást a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlati felhívás, 
valamint a kapcsolódó dokumentáció tervezetét a soron következő ülésen 
terjessze elő. 
 
Határidő: soron következő rendes ülés 
Felelős: polgármester 

 
 

 

6. Döntés a 2014-2020 közötti LEADER HACS tagságról  
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.  
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a HAJT-
A Csapat Egyesület tagja kíván maradni, valamint a 2014-2020 közötti 
Európai Uniós pályázatokban részt kíván venni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról az 
érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: 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.  

26/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a HAJT-
A Csapat Egyesület tagja kíván maradni, valamint a 2014-2020 közötti 
Európai Uniós pályázatokban részt kíván venni. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról az 
érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

 

7. Létszámcsökkentéssel kapcsolatos központi költségvetési támogatás igénylése  
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 
 

1.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja, valamint a települési 
önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról 
szóló 5/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be az I. 
ütemben a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló 
– álláshely megszüntetéssel összefüggő – létszámcsökkentést eredményező 
döntése miatti pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez.  

2.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat 
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
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munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség.  

3.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
melléklete alapján határozza meg az önkormányzat intézményenkénti és 
összesített létszámkeretét.  

4.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése 
értelmében az intézményi engedélyezett létszámkeret-csökkentés közül, a h 
intézmény létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetés következtében keletkezett többletkiadás ellentételezésére 1 fő 
fizetési kötelezettsége kerül benyújtásra a pályázat keretében.  

5.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a pályázat keretében a jogviszony megszüntetése miatt 
fizetendő legfeljebb hat havi felmentési illetmény és annak szociális 
hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és 
szociális hozzájárulási adója teljes összegének 75%-ára, de legfeljebb 4 
millió forintra igényelhet támogatást.  

6.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, 
kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat 
rendeletét) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
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.  
 

27/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 
1.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja, valamint a települési 
önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról 
szóló 5/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be az I. 
ütemben a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló 
– álláshely megszüntetéssel összefüggő – létszámcsökkentést eredményező 
döntése miatti pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséhez.  

2.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat 
hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség.  

3.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
melléklete alapján határozza meg az önkormányzat intézményenkénti és 
összesített létszámkeretét.  

4.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése 
értelmében az intézményi engedélyezett létszámkeret-csökkentés közül, a h 
intézmény létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetés következtében keletkezett többletkiadás ellentételezésére 1 fő 
fizetési kötelezettsége kerül benyújtásra a pályázat keretében.  

5.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a pályázat keretében a jogviszony megszüntetése miatt 
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fizetendő legfeljebb hat havi felmentési illetmény és annak szociális 
hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és 
szociális hozzájárulási adója teljes összegének 75%-ára, de legfeljebb 4 
millió forintra igényelhet támogatást.  

6.  Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, 
kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat 
rendeletét) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

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

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2013. 
(VIII. 13.) sz. Kt. határozatával hozott döntését megerősíti. 
 

 

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.  

28/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2013. 
(VIII. 13.) sz. Kt. határozatával hozott döntését megerősíti. 
 

 

 

8. Szavazatszámláló bizottságok megválasztása 
Előadó: Zinger Miklós jegyző  

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Mészáros Sándor polgármester átadja a szót a napirendi pont előadójának.  
 
Zinger Miklós jegyző 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 
 
Az 1. számú szavazókör (Nyáregyháza, Ady Endre út 1., ÖNO) 
Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

 

Albert Gizellát, 
Gecser Jánosnét, 
Szedresiné Szlama Tímeát, 
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a 2. számú szavazókör (Nyáregyháza, Nyáry Pál út 32., Művelődési Ház)  
Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

 

Baár Istvánnét, 
Juhász Mónikát, 
Pap Krisztinát, 

 
a 3. számú szavazókör (Nyáregyháza, Jókai út 1., Óvoda) 
Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

 

Fazekas Pétert, 
Kövesligeti Józsefnét, 
Morvai Vilmost, 

 
a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak 
 

Dóri Józsefet, 
Kemenár Lászlónét, 
Nánásiné Koncz Ágnest, 
Revákné Serfőző Mónikát, 

 
megválasztja. 
 

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.  

29/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Az 1. számú szavazókör (Nyáregyháza, Ady Endre út 1., ÖNO) 
Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

 

Albert Gizellát, 
Gecser Jánosnét, 
Szedresiné Szlama Tímeát, 

 
a 2. számú szavazókör (Nyáregyháza, Nyáry Pál út 32., Művelődési Ház)  
Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

 

Baár Istvánnét, 
Juhász Mónikát, 
Pap Krisztinát, 

 
a 3. számú szavazókör (Nyáregyháza, Jókai út 1., Óvoda) 
Szavazatszámláló Bizottság tagjának 

 

Fazekas Pétert, 
Kövesligeti Józsefnét, 
Morvai Vilmost, 

 
a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak 
 

Dóri Józsefet, 
Kemenár Lászlónét, 
Nánásiné Koncz Ágnest, 
Revákné Serfőző Mónikát, 

 
megválasztja. 
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9. Koncerthez terület biztosítása 
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.  
 
Hozzászólások:  

 
Maszel László alpolgármester: Sportpálya alkalmas erre, a művelődési ház nem.  
Panasz érkezett a pályával kapcsolatban.  
 
Albert Ottó képviselő: egyetért, a művelődési ház alkalmatlan erre a célra, de a pálya is. Javaslata, 
hogy itt az önkormányzat udvarán tartsák.  
 
Ország Mihály András képviselő kizárólag a sportpályán tudja elképzelni. A helyszínt biztosítja az 
önkormányzat, a feltételeket a szervezők kötelessége.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hangmánia Pro Kft. részére – a Kárpátia zenekar koncertjének színhelyeként 
– 2014. április 25. napján az alábbiak szerint biztosítja a sportpálya területét, 
A területet díjmentesen biztosítja. 
- A kérelmező az áramfogyasztásának díját leolvasás szerint befizeti. 
- A terület tényleges igénybevétele csak a szükséges hatósági engedélyek 

birtokában, azok bemutatása után lehetséges. 
- Minden egyéb feltételről a szervezőnek szükséges gondoskodnia.  
- A területet az átadáskori állapotnak megfelelően kell visszaadni.  
- A testület megbízza a polgármestert, hogy a terület használatáról szóló 

megállapodást a fenti feltételek szerint aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
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.  

30/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hangmánia Pro Kft. részére – a Kárpátia zenekar koncertjének színhelyeként 
– 2014. április 25. napján az alábbiak szerint biztosítja a sportpálya területét: 
- A területet díjmentesen biztosítja. 
- A kérelmező az áramfogyasztásának díját leolvasás szerint befizeti. 
- A terület tényleges igénybevétele csak a szükséges hatósági engedélyek 

birtokában, azok bemutatása után lehetséges. 
- Minden egyéb feltételről a szervezőnek szükséges gondoskodnia.  
- A területet az átadáskori állapotnak megfelelően kell visszaadni.  
- A testület megbízza a polgármestert, hogy a terület használatáról szóló 

megállapodást a fenti feltételek szerint aláírja.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
 

 
 

10. Egyebek  
c) 8.a osztályosok kérelme 

(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.  
 
Hozzászólások:  

 
Albert Ottó képviselő hasonlóan a civil szervezetek támogatásához, szervezett keretek között 
javasolja őket támogatásban részesíteni.  
 
Mészáros Sándor polgármester javasol egy keret összeget átcsoportosítani ilyen célra. Az óvoda is 
pályázhatna az iskolás osztályokkal.  
 
Maszel László alpolgármester volt ilyen időszak, amikor a pedagógusok is tettek azért, hogy az utolsó 
kirándulás megvalósulhasson. 20eFt-ot személyesen átad.  
 
Ország Mihály András képviselő 300eFt.-ot jelent a kérelem szerinti összeg.  5eFt/fő összegű 
támogatást javasol, összesen 40eFt-ot. 20eFt-os támogatással személyesen segíti az osztályt.  
 
Csiló Istvánné képviselő: Csévharaszthoz hasonlóan jótékonysági bál szervezésével is gyűjthetnének 
támogatást.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáry 
Pál Általános Iskola és AMI 8.a osztályának kirándulásához összesen 
40.000,- Ft. támogatást biztosít.  
 

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

31/2014. (III.11.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyáry 
Pál Általános Iskola és AMI 8.a osztályának kirándulásához összesen 
40.000,- Ft. támogatást biztosít.  

 
 




