
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 17. 

napján 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 
Epres Pál képviselő   - nincs jelen 
Fábián Tibor képviselő   - nincs jelen 
Kiss Tamás képviselő   - megjelent 
Ország Mihály András képviselő - megjelent 
 

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

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a képviselőket és a vendégeket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős testület 5 tagja megjelent.  
A korábban meghirdetett napirend elfogadását módosításokkal javasolja.  
Két kiegészítést javasol: Egyebek napirendi pont – e) Napsugár óvoda nyári zárva tartása, valamint 
javasolja felvenni a polgármesteri tájékoztatót is a napirendi pontok közé.  
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezett. A képviselő-testület az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint egyhangúan elfogadta: 
 
Napirend:  

1. 2015. évi költségvetés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

2. Civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

3. Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

4. Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

5. Étkezési térítési díj rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

6. Telephely-bejelentés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

7. Elkülönített számla nyitása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

8. Háziorvosi szolgálatok működése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

9. 2015. évi önkormányzati szervezésű rendezvények 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

10. Lakáskérelem 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 
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11. Egyebek 
a) Monori szakrendelést támogató alap 
b) Focipálya sportolásra alkalmassá tétele 
c) Szociális bérlakás fürdőszoba átépítése 
d) 1412 hrsz-ú ingatlanon lévő önkormányzati lakás értékesítése 
e) Napsugár Óvoda nyári zárva tartása  

12. Polgármesteri tájékoztató 
13. Díszpolgári cím adományozása – szóbeli előterjesztés 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

*** 
 
 

1. 2015. évi költségvetés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti az előterjesztést. A napirendi pontot a Pénzügyi,  
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalta, ezért a bizottsági 
javaslat ismertetésére átadja a szót Albert Ottó képviselőnek.  
 
Albert Ottó képviselő: a jelenleg kiosztott módosítással fogadta el a bizottság a költségvetést, 
javasolja a bizottság a tervezet elfogadását.  
Javasol a hivatal dolgozóinak nettó 20 eFt egyszeri juttatást biztosítani.  
 
Hozzászólások:  

 
Mészáros Sándor polgármester: A polgármesteri hivatal dolgozóinak bizonyos mértékű jutalom 
jelenleg is tervezve van a költségvetésben. 
 
Albert Ottó képviselő: Ezen felül gondolta kifizetni a dolgozóknak a javasolt összeget. 
 
Ország Mihály András képviselő: A garantált bérminimumot keresők részére megállapítottunk bruttó 
140 eFt-ot. Az emiatt keletkező bérfeszültség enyhítésére gondol Albert Ottó képviselő? Eszerint a 
hivatal dolgozói ettől kevesebbet kapnak.  
 
Albert Ottó képviselő: igen.  
 
Mészáros Sándor polgármester: nagy előrelépés, hogy egy olyan kerettel gazdálkodhat jegyző úr, ami 
differenciálást tesz lehetővé. 
  
Lipót Pál Józsefné vezető óvónő az óvodai alkalmazottakkal kapcsolatban elmondja, hogy meglepte 
ez a felvetés. Ha így jóváhagyja a testület, ebből lesz bérfeszültség.  
 
Albert Ottó képviselő véleménye, hogy a hivatali dolgozók viszik az önkormányzat ügyeit, és 
nincsenek anyagilag elismerve.  
 
Mészáros Sándor polgármester: a költségvetés előkészítése során egyeztetésre került a bérezés is. A 
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában érkezett javaslat Albert Ottó képviselő részéről. Nem érti, miért 
zavarja ez az óvodavezetést?  
 
Lipót Pál Józsefné vezető óvónő: nem így értette. A konyhai dolgozók és a dajkák között lesz 
bérfeszültség.  
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Mészáros Sándor polgármester: A költségvetési javaslat szerint a minimálbérre jogosult 
közalkalmazottak bére bruttó 122 eFt/hó összegre, a garantált bérminimumra jogosult 
közalkalmazottak bére bruttó 140 eFt/hó összegre emelkedne, mely kiegészítés önkormányzati 
forrásból finanszírozható. 
A kiadott előterjesztést a most csatolt módosításokkal javasolja elfogadni. Ország Mihály András 
bizottsági ülésen felvetett javaslataira reagálva elmondja, hogy művelődésszervezői feladatok 
ellátására 0,5 státusz a Nyárfa Kft. kiadásaiban márciustól szerepel, a katasztrófavédelmi kiadás 
hibásan szerepel a civil támogatások között. 
Így általános tartalékként magasabb összeggel számolhatunk. 
Az Albert Ottó képviselő úr által javasolt egyszeri jutalom 8 főt érint. 
A tartalék terhére projektek terveztetését javasolja elvégeztetni annak érdekében, hogy ha pályázati 
kiírás jelenik meg, akkor az önkormányzat már kész tervekkel és költségvetéssel rendelkezzen. 
 
Mészáros Sándor polgármester Kiss Tamás képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a 
közvilágítás bővítése nem szerepel a költségvetésben, szintén árajánlatok bekérését javasolja. 
 
Ország Mihály András képviselő a majális szervezésével kapcsolatban elmondja, hogy 
becsületkasszát szeretne a rendezvényen, a befolyt összeget Felsőnyáregyháza fejlesztésére javasolja 
fordítani.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett, 4 igen szavazattal a nem vezető beosztású köztisztviselők 
egyszeri juttatására vonatkozó módosítási javaslatot elfogadta.  
 
 

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

Döntési javaslat:  
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 

/2015. (II.   .) számú önkormányzati 

R E N D E L E T E 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 

  
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben, az  Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban 
Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2015. évi költségvetéséről az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében 
szereplő költségvetési szervekre. 
 
2. §  (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:  
- Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 
- Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 

 
b) önállóan működő költségvetési szerv: Napsugár Óvoda Nyáregyháza 
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  (2) Az (1). bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
intézmények külön-külön címet alkotnak. 

 
  (3) Az önkormányzat címrendjét az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 
 

 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése 

 
3. § (1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési  
 

a) kiadását    508 770 ezer forintban,  
  melyből: – működési:     468 148 ezer forint 
    – felhalmozási:      40 622 ezer forint 
  
 halmozódás mentes kiadását  385 894 ezer forintban 
  melyből –működési:     345 272 ezer forint 
     – felhalmozási:     40 622 ezer forint 
 
 
b) bevételét    508 770 ezer forintban, 
  melyből: – működési bevétel:   444 956 ezer forint 
     – felhalmozási bevétel:     63 814 ezer forint, 
 
  
  halmozódás mentes bevételét   385 894 ezer forintban,  
  melyből –működési:     322 080 ezer forint 

                           -felhalmozási:                  63 814 ezer forint, 
 
 

c) bevételi főösszegét      508 770 ezer forintban, 
     kiadási főösszegét     508 770  ezer forintban, 
     halmozódás mentes bevételi főösszegét  385 894 ezer forintban, 
     halmozódás mentes kiadási főösszegét  385 894 ezer forintban  
állapítja meg. 

 
       

     
 

I. A költségvetési bevételek 
 
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és 
előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. és 2.a,b,c.  számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az Önkormányzat és  költségvetési szerveinek előirányzat csoportonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 
(3) Az Önkormányzatot megillető feladat finanszírozást az 5. számú melléklet mutatja be. 
 
(4) Az Önkormányzat adóbevételeit a 6. számú melléklet részletezi. 
 
(5) Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, működési célú támogatási bevételeit a 7. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 8. számú melléklet tartalmazza. 
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II. A költségvetési kiadások 
 
5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és 
előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. és 2.a,b,c. számú melléklet tartalmazza 
 
(2) Az Önkormányzat és  költségvetési szerveinek előirányzat csoportonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti kiadásait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
(3) Az Önkormányzat egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre a 9. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
 
6. §  (1) Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait a 10. számú mellékletben foglaltak szerint 
állapítja meg: 
 
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 11. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
 

III. A költségvetési kiadások és bevételek 

 

7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
       Az önkormányzat tartaléka összesen:   35 035,- eFt 
             Ebből  –  általános tartalék       8 951,- eFt 

- céltartalék     26 084,- eFt 
 

(2) A tartalékok részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza. 
 
8. § Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra. 
 a) az Önkormányzat költségvetési mérlege a 15. számú melléklet szerint 
 b) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 17. számú melléklet szerint 
 c) az Önkormányzat az Áht 23. § (3.) bek. szerinti középtávú tervezésre vonatkozó  
     kimutatása a 18. számú melléklet szerint. 

d) az Önkormányzat, valamint intézményei kötelező és önként vállalt feladatinak                
kiadásait és bevételeit a 19. és 20. számú melléklet részletezni. 
 
Bemutatásra kerül még a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe beépített Műszaki Feladatellátó 
Társulás pénzforgalmi mérlege a 2./d. számú mellékletben. 

 
9. § Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza, 
egybeszerkesztve az előirányzat felhasználási tervvel.  
 
10. § A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 
fennálló 2015. évi összegét 0 Ft-ban fogadja el.   

 
11. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 
bevételeit és kiadásait a Képviselő-testület a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
 

IV. Költségvetési létszámkeret 

 

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 50 főben állapítja meg. 
 
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 13. számú melléklet 
részletezi . 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2015. évi éves létszám 
előirányzatát a Képviselő-testület 13 főben állapítja meg. 
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A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
13. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az 
önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 
 
14. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók. 
 
15. § Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek 
bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, 
átcsoportosíthatók. 
 
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 
34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
17. § A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr.    43-
44.§-aiban foglaltak szerint 
 
A Kormány rendeletében meghatározott esetekben a bevételi és kiadási előirányzatok saját 
hatáskörben módosíthatók, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a 
saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 
30 napon belül tájékoztatja. 
 
18. § A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél a munkáltatói döntésen alapuló személyi 
juttatásokra fordítható kereteket a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót megállapító 66/2013. 
(IV. 30.) sz. Kt. határozat 5. pontja b) és c) alpontja szerint a 2015. évben költségvetésében biztosítja. 
 
A Napsugár Óvoda létszámkeretét a gyermekek 2015. évi óvodai beiratkozása után a dolgozói létszám 
indokoltsága tekintetében a Képviselő-testület felülvizsgálja. 
Amennyiben az év folyamán óvodapedagógus álláshely kerül megüresedésre, azt az intézményvezető a 
Képviselő-testület külön engedélyével töltheti be.  
 
19. § A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők jogállásának egyes kérdéseiről, illetve a juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. 
(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet 1/B. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítést a 2015. évben 
biztosítja. 
 
20. § A Képviselő-testület fedezetet biztosít a polgármesteri hivatal nem vezető beosztású 
köztisztviselői részére egyszeri 30.534,- Ft/fő juttatás kifizetésére, valamint ennek járulékaira. 
 
21. § A Képviselő-testület fedezetet biztosít a minimálbérre jogosult közalkalmazottak bérének bruttó 
122.000,- Ft/hó összegre, a garantált bérminimumra jogosult közalkalmazottak bérének bruttó 
140.000,- Ft/hó összegre való kiegészítésére, valamint ennek járulékaira, akik teljes munkaidős 
illetménye ezt a szintet nem éri el. A részmunkaidős közalkalmazottak arányosan jogosultak a 
kiegészítésre. A fedezet más célra nem használható fel. 
 
22. § Az önkormányzat és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket 
betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. 
 
23. § A költségvetési szervek a költségvetésükben tervezett dologi és felhalmozási kiadások 
előirányzatát – a polgármester által meghatározott körben – a polgármester előzetes írásbeli 
engedélyével használhatják fel. 
 
 
24. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos 
túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra fordíthatja. 
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(2) A többletbevétel felhasználása a felügyeleti szerv előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a 
következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni. 
 
25. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a általános tartalék terhére 
4 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-
testületet tájékoztatni köteles. 
 
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó 
módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 
 

 

 

Záró és átmeneti rendelkezések 

 
27. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től 
visszamenőlegesen kell alkalmazni 
 

  (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
  (3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament, és a Tanács 

2006./123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta.  
 

 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 

1/2015. (II.18.) számú önkormányzati 

R E N D E L E T E 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 

  
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben, az  Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban 
Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2015. évi költségvetéséről az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében 
szereplő költségvetési szervekre. 
 
2. §  (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:  
- Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 
- Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal 

 
b) önállóan működő költségvetési szerv: Napsugár Óvoda Nyáregyháza 
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  (2) Az (1). bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
intézmények külön-külön címet alkotnak. 

 
  (3) Az önkormányzat címrendjét az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 
 

 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése 

 
3. § (1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési  
 

a) kiadását    508 770 ezer forintban,  
  melyből: – működési:     468 148 ezer forint 
    – felhalmozási:      40 622 ezer forint 
  
 halmozódás mentes kiadását  385 894 ezer forintban 
  melyből –működési:     345 272 ezer forint 
     – felhalmozási:     40 622 ezer forint 
 
 
b) bevételét    508 770 ezer forintban, 
  melyből: – működési bevétel:   444 956 ezer forint 
     – felhalmozási bevétel:     63 814 ezer forint, 
 
  
  halmozódás mentes bevételét   385 894 ezer forintban,  
  melyből –működési:     322 080 ezer forint 

                           -felhalmozási:                  63 814 ezer forint, 
 
 

c) bevételi főösszegét      508 770 ezer forintban, 
     kiadási főösszegét     508 770  ezer forintban, 
     halmozódás mentes bevételi főösszegét  385 894 ezer forintban, 
     halmozódás mentes kiadási főösszegét  385 894 ezer forintban  
állapítja meg. 

 
     

 
 

I. A költségvetési bevételek 
 
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és 
előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. és 2.a,b,c.  számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az Önkormányzat és  költségvetési szerveinek előirányzat csoportonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 
(3) Az Önkormányzatot megillető feladat finanszírozást az 5. számú melléklet mutatja be. 
 
(4) Az Önkormányzat adóbevételeit a 6. számú melléklet részletezi. 
 
(5) Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, működési célú támogatási bevételeit a 7. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 8. számú melléklet tartalmazza. 
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II. A költségvetési kiadások 
 
5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és 
előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. és 2.a,b,c. számú melléklet tartalmazza 
 
(2) Az Önkormányzat és  költségvetési szerveinek előirányzat csoportonkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti kiadásait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 
(3) Az Önkormányzat egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre a 9. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
 
6. §  (1) Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait a 10. számú mellékletben foglaltak szerint 
állapítja meg: 
 
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 11. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
 

III. A költségvetési kiadások és bevételek 

 

7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
       Az önkormányzat tartaléka összesen:   35 035,- eFt 
             Ebből  –  általános tartalék       8 951,- eFt 

- céltartalék     26 084,- eFt 
 

(2) A tartalékok részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza. 
. 
8. § Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra. 
 a) az Önkormányzat költségvetési mérlege a 15. számú melléklet szerint 
 b) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 17. számú melléklet szerint 
 c) az Önkormányzat az Áht 23. § (3.) bek. szerinti középtávú tervezésre vonatkozó  
     kimutatása a 18. számú melléklet szerint. 

d) az Önkormányzat, valamint intézményei kötelező és önként vállalt feladatinak                
kiadásait és bevételeit a 19. és 20. számú melléklet részletezni. 
 
Bemutatásra kerül még a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe beépített Műszaki Feladatellátó 
Társulás pénzforgalmi mérlege a 2./d. számú mellékletben. 

 
9. § Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 16. számú melléklet tartalmazza, 
egybeszerkesztve az előirányzat felhasználási tervvel.  
 
10. § A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 
fennálló 2015. évi összegét 0 Ft-ban fogadja el.   

 
11. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 
bevételeit és kiadásait a Képviselő-testület a 14. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
 

IV. Költségvetési létszámkeret 

 

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 50 főben állapítja meg. 
 
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 13. számú melléklet 
részletezi . 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2015. évi éves létszám 
előirányzatát a Képviselő-testület 13 főben állapítja meg. 
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A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
13. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az 
önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 
 
14. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ában foglaltak szerint módosíthatók. 
 
15. § Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek 
bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§ (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, 
átcsoportosíthatók. 
 
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 
34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
17. § A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr.    43-
44.§-aiban foglaltak szerint 
 
A Kormány rendeletében meghatározott esetekben a bevételi és kiadási előirányzatok saját 
hatáskörben módosíthatók, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a 
saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 
30 napon belül tájékoztatja. 
 
18. § A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél a munkáltatói döntésen alapuló személyi 
juttatásokra fordítható kereteket a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót megállapító 66/2013. 
(IV. 30.) sz. Kt. határozat 5. pontja b) és c) alpontja szerint a 2015. évben költségvetésében biztosítja. 
 
A Napsugár Óvoda létszámkeretét a gyermekek 2015. évi óvodai beiratkozása után a dolgozói létszám 
indokoltsága tekintetében a Képviselő-testület felülvizsgálja. 
Amennyiben az év folyamán óvodapedagógus álláshely kerül megüresedésre, azt az intézményvezető a 
Képviselő-testület külön engedélyével töltheti be.  
 
19. § A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők jogállásának egyes kérdéseiről, illetve a juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. 
(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet 1/B. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítést a 2015. évben 
biztosítja. 
 
20. § A Képviselő-testület fedezetet biztosít a polgármesteri hivatal nem vezető beosztású 
köztisztviselői részére egyszeri 30.534,- Ft/fő juttatás kifizetésére, valamint ennek járulékaira. 
 
21. § A Képviselő-testület fedezetet biztosít a minimálbérre jogosult közalkalmazottak bérének bruttó 
122.000,- Ft/hó összegre, a garantált bérminimumra jogosult közalkalmazottak bérének bruttó 
140.000,- Ft/hó összegre való kiegészítésére, valamint ennek járulékaira, akik teljes munkaidős 
illetménye ezt a szintet nem éri el. A részmunkaidős közalkalmazottak arányosan jogosultak a 
kiegészítésre. A fedezet más célra nem használható fel. 
 
22. § Az önkormányzat és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket 
betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. 
 
23. § A költségvetési szervek a költségvetésükben tervezett dologi és felhalmozási kiadások 
előirányzatát – a polgármester által meghatározott körben – a polgármester előzetes írásbeli 
engedélyével használhatják fel. 
 
 
24. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos 
túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra fordíthatja. 
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(2) A többletbevétel felhasználása a felügyeleti szerv előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a 
következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni. 
 
25. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a általános tartalék terhére 
4 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-
testületet tájékoztatni köteles. 
 
26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó 
módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 
 

 

 

Záró és átmeneti rendelkezések 

 
27. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től 
visszamenőlegesen kell alkalmazni 
 

  (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
  (3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament, és a Tanács 

2006./123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 
 
 

 

2. Civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Humán Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tárgyalta a napirendi pont előterjesztését, ezért a bizottsági döntés ismertetésére átadja a 
szót Ország Mihály András képviselőnek.  
 
Ország Mihály András képviselő: a bizottság elfogadásra javasolja az elszámolásokat.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesület 
2014. év támogatás  

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesületnek a részére odaítélt, a 2014. 
évi költségvetés terhére biztosított 50.000,- 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.  
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6/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesület 
2014. év támogatás  

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyházi Nóta és Népdalkör Egyesületnek a részére odaítélt, a 2014. 
évi költségvetés terhére biztosított 50.000,- Ft támogatás felhasználására 
vonatkozó elszámolását elfogadja. 

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

Határozati javaslat 
 

MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub 
2014. év támogatás  

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
MTTSZ Nyáry Pál Lövészklubnak a részére odaítélt, a 2014. 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.  

 
7/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 

 
MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub 

2014. év támogatás  
elszámolásának elfogadása tárgyában 

 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
MTTSZ Nyáry Pál Lövészklubnak a részére odaítélt, a 2014. 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 határozati javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség 
2014. év támogatás  

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyházi Evangélikus Egyházközségnek a részére odaítélt, a 2014. 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.  
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Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség 

2014. év támogatás  
elszámolásának elfogadása tárgyában 

 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nyáregyházi Evangélikus Egyházközségnek a részére odaítélt, a 2014. 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 határozati javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2014. év támogatás  

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a részére odaítélt a 2014. évi 
költségvetés terhére biztosított 550.000,- 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.  
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Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2014. év támogatás  

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a részére odaítélt a 2014. évi 
költségvetés terhére biztosított 550.000,- Ft támogatás felhasználására 
vonatkozó elszámolását elfogadja. 

 

 

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

Két Szív Római Katolikus Plébánia 
2014. év támogatás  

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Két 
Szív Római Katolikus Plébánia a részére odaítélt a 2014. évi költségvetés 
terhére biztosított 220.000,- 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.  
 

10/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Két Szív Római Katolikus Plébánia 
2014. év támogatás  

elszámolásának elfogadása tárgyában 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Két 
Szív Római Katolikus Plébánia a részére odaítélt a 2014. évi költségvetés 
terhére biztosított 220.000,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó 
elszámolását elfogadja. 

 
 
 
 

3. Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

(A napirendi pont írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tárgyalta a napirendi pont előterjesztését, ezért a bizottsági döntés ismertetésére átadja a 
szót Albert Ottó képviselőnek.  
 
Albert Ottó képviselő: az „A” pont elfogadását javasolja a bizottság, továbbá írásos és fényképes 
dokumentációt javasol kérni az elszámoláshoz, amennyiben a támogatás rendezvény megvalósításához 
járul hozzá. 
 
Hozzászólás: 

 

Mészáros Sándor polgármester: minden hó utolsó napjáig be lehet hozni a kérelmet, a testület a soron 
következő ülésén dönt róla.  

 

 

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

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
………/2015. (…….) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről 
 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezés 
 

1. § 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, 
amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak (továbbiakban együtt: civil szervezetek), 
valamint a közösségi célt megvalósítani kívánó személyek és csoportok az önkormányzati feladatok 
megvalósításában vállalnak, ezért működésükhöz és céljaik megvalósításához támogatást nyújt. Az 
önkormányzati támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek és csoportok 
pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom, 
valamint egyházak közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása. 
 
 

2. A támogatás fedezete és felhasználása 
 

2. § 
 
(1)  A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a Képviselő-testület évente a költségvetési 
rendeletében állapítja meg. (továbbiakban: civil keret) 
 
(2) A tárgyévben fel nem használt összeg a következő évi előirányzat összegét nem növeli meg. 
 
(3) A civil keretből támogatás nyújtható pályázati eljárás alapján, vagy pályázati eljárás nélkül, 
kérelemre. 
 
 

3. Pályázati eljárás 
 

3. § 
 
(1) A pályázati támogatásra jogosultság feltételei: 
 

a) a település kulturális, sport, érdekvédelmi, társadalmi életében való aktív részvétel, 
rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében 
végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők 
életminőségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, továbbá hitelesen képviseli és 
támogatja a Képviselő-testület általános célkitűzéseit. 

 
b) a pályázó civil szervezetként legalább egy éve működik a településen 
 b.a) tevékenységét köztudomásúan Nyáregyházán fejti ki;  
 b.b) érvényes alapszabállyal, képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal és létrejöttétől 

folyamatos tevékenységgel rendelkezik; 
 b.c) tagságuk önkéntes tevékenységét kizárólag közérdekű társadalmi célok megvalósítására 

szervezik, a közösségi értékek megőrzése, az egészség, az ifjúság, a tömegsport, az épített 
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és a természeti környezet védelme, a hátrányos helyzetű csoportok problémáinak 
megoldása érdekében. 

 
c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló 

határidőn belül nyújtja be. 
 

d) a b.) pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek az egyházaknak értelemszerűen kell 
megfelelni. 

 
(2) A Pályázat keretében támogatható tevékenységek: 
 

a) civil szervezetek közhasznú tevékenysége; 
b) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok szervezése; 
c) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, európai integrációt 

elősegítő civil programok; 
d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek; 
e) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó tevékenység; 
f) civil szervezetek pályázati önrészének biztosítása; 
g) civil szervezetek működése; 
h) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott településfejlesztési célok érdekében végzett 

tevékenység. 
 

(3) A Pályázat keretében nem támogathatók 
 

a) azon a szervezetek, amelyek a korábban kapott támogatást nem a megállapodásban foglaltak 
szerint használták fel, és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték, vagy a 
korábban kapott támogatással nem számoltak el; 

b) a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok; 
c) azon szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat,  
d) azon szervetek melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidőn belül nem pótolták; 
e) azon szervezetek, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által 

kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn 
belül nem pótolják; 

f) azon szervezetek, amelyek ki vannak zárva a pályázásból; 
g) azon társadalmi szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési 

megállapodás keretében támogatja a Képviselő-testület. 
h) az önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, 

közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek. 
 

(4) A Pályázaton felosztásra kerülő összeg: a mindenkori tárgyévi költségvetési rendeletben 
meghatározott keretösszeg. 

 
(5) A Pályázó adatairól az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapon nyilatkozik. 
 
(6) A pályázat kötelező mellékletei: 
 

a) a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának terve, a várható költségek szerint 
részletezve; 

b) a szervezet képviselője által tett nyilatkozat arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem 
kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, 
ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell; 

c) írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és 
összeg) kezeléséhez és a Nyáregyházai Krónikában, valamint Nyáregyháza község hivatalos 
internetes honlapján való közzétételéhez; 

d) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, TB, stb ) nincs. 
e) nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről. 
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4. § 
 
(1) A pályázatot Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának címezve, a Nyáregyházi Polgármesteri 

Hivatalban (cím: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.) lehet benyújtani egy példányban, a helyi 
szokásos módon közzétett tárgyévi költségvetés közzétételét elkövető 20. naptári napon 12.00 
óráig. 

 
(2) A pályázat értékelésének végrehajtója, a döntést hozó: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete. 
 
(3) A döntés határideje: a pályázat benyújtására szabott határidőt követő rendes testületi ülés. 
 
 

4. Támogatás pályázati eljáráson kívül 
 

5. § 
 
(1) A kérelemre történő támogatásra jogosultság feltételei: 
 

a) A civil keretből pályázati eljárás nélkül, kérelemre is nyújtható támogatás a közösségi célt 
megvalósítani kívánó személyek és csoportok részére. 

b) Közösségi célt megvalósítani kívánó személyek és csoportok akik, vagy amelyek 
b.a) helyi közintézmény belső részeként működnek, 
b.b) helyi közintézményhez kapcsolódóan működnek, 
b.c) a Képviselő-testület által közösségi célnak elismert cél érdekében tevékenykednek. 

c) A civil keretből pályázati eljárás nélkül, kérelemre is nyújtható támogatás civil szervezetek 
részére a rendeletben meghatározott célokra abban az esetben, ha az azt segítő pályázati kiírás 
a jelen szabályzat szerinti pályázatok benyújtási határidejét követően jut a civil szervezet 
tudomására. 

 
(2) A kérelemre támogatható tevékenységek: 
 

a) rendezvények, programok szervezése, azokon való részvétel. 
b) pályázati önrész biztosítása, 

 
(3) Nem támogathatóak: 
 

a) azon kérelmezők, akik/amelyek a korábban kapott támogatást nem a megállapodásban 
foglaltak szerint használták fel, és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték, 
vagy a korábban kapott támogatással nem számoltak el; 

b) a politikai tevékenységgel összefüggő kérelmek; 
c) azon kérelmezők, akik/amelyek kérelme nem tartalmazza a rendelet által kötelezően előírt 

adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem 
pótolják; 

d) azon kérelmezők, akik/amelyek ki vannak zárva a támogatásból; 
 
(4) A felosztásra kerülő összeg: a mindenkori tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott 

keretösszeg. 
 
(5) A kérelmet a 2. számú melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. 
 
 (6) A kérelem kötelező mellékletei: 
 

a) a kért összeg felhasználásának terve, a várható költségek szerint részletezve; 
b) a kérelmező, vagy képviselője által tett nyilatkozat arról, hogy más pályázaton ugyanerre a 

célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél 
megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell; 
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c) írásbeli hozzájárulás a kérelemben foglalt adatok (kérelmező neve, igényelt támogatási cél és 
összeg) kezeléséhez és a Nyárfalevél újságban, valamint Nyáregyháza nagyközség hivatalos 
internetes honlapján való közzétételéhez; 

d) nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről. 
 
 

6. § 
 
(1) A kérelmeket Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának címezve, a Nyáregyházi 

Polgármesteri Hivatalban (cím: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.) – a rendelkezésre álló keret 
erejéig – folyamatosan lehet benyújtani „A” minden hónap utolsó napjáig / „B” minden 
negyedév második hónap utolsó napjáig egy példányban. 

 
(2) A kérelmek elbírálója, a döntést hozó: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete. 
 
(3) A döntés határideje: a kérelem benyújtására szabott határidőt követő rendes testületi ülés. 
 
 
 

5. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás 
 

7. § 
 
(1) A pályázók, a kérelmezők a döntésről nyolc napon belül írásban értesítést kapnak. 
 
(2) A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) előfinanszírozás formájában két részletben 

történik. 
 
(3) A kérelemre elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) előfinanszírozás formájában történik. 
 
(4) A kifizetés feltétele, hogy a támogatott Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatával a támogatás 

felhasználásáról szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati 
célok, feltételek, elszámolási határidő. A szerződés aláírásának végső határideje a Képviselő-
testület döntésének kézhezvételétől számított 15 naptári nap.  

 
(5) A támogatás felhasználásával kapcsolatban Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata utólagos 

elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje tárgyévet követő év január 15.  
 Rendezvényhez nyújtott támogatás esetén az elszámoláshoz csatolni kell a rendezvényre 

vonatkozó meghívó egy példányát, valamint egy legalább tíz képből álló fotódokumentációt. 
 
(6) A pályázó, a kérelmező a pályázat, a kérelem benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által 
felkért személy részére az irataiba betekintési jogot biztosít. 

 
 

8. § 
 
(1) A pályázatok bontását és azok, valamint a kérelmek képviselő-testület elé való terjesztését a 

Nyáregyháza nagyközség polgármestere végzi. 
 
(2) A pályázat, kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok, kérelmek 

tekintetében a formailag hiányos pályázat, kérelem benyújtóját a polgármester öt naptári napos 
határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 
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6. Források átvétele államháztartáson kívülről 
 

9. § 
 

(1) az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről a képviselő-testület dönt. 
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg. 
 
 

7. Záró rendelkezések 
 

10. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a Nyáregyházán működő civil 
szervezetek és egyházak támogatására vonatkozó pályázati szabályzatáról szóló 6/2010. (III.10.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszíti. 
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta.  
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről 
 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezés 
 

1. § 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, 
amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak (továbbiakban együtt: civil szervezetek), 
valamint a közösségi célt megvalósítani kívánó személyek és csoportok az önkormányzati feladatok 
megvalósításában vállalnak, ezért működésükhöz és céljaik megvalósításához támogatást nyújt. Az 
önkormányzati támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek és csoportok 
pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom, 
valamint egyházak közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása. 
 
 

2. A támogatás fedezete és felhasználása 
 

2. § 
 
(1)  A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a Képviselő-testület évente a költségvetési 
rendeletében állapítja meg. (továbbiakban: civil keret) 
 
(2) A tárgyévben fel nem használt összeg a következő évi előirányzat összegét nem növeli meg. 
 
(3) A civil keretből támogatás nyújtható pályázati eljárás alapján, vagy pályázati eljárás nélkül, 
kérelemre. 
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3. Pályázati eljárás 
 

3. § 
 
(1) A pályázati támogatásra jogosultság feltételei: 
 

a) a település kulturális, sport, érdekvédelmi, társadalmi életében való aktív részvétel, 
rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében 
végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők 
életminőségének javulásához, öregbíti a település jó hírét, továbbá hitelesen képviseli és 
támogatja a Képviselő-testület általános célkitűzéseit. 

 
b) a pályázó civil szervezetként legalább egy éve működik a településen 
 b.a) tevékenységét köztudomásúan Nyáregyházán fejti ki;  
 b.b) érvényes alapszabállyal, képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal és létrejöttétől 

folyamatos tevékenységgel rendelkezik; 
 b.c) tagságuk önkéntes tevékenységét kizárólag közérdekű társadalmi célok megvalósítására 

szervezik, a közösségi értékek megőrzése, az egészség, az ifjúság, a tömegsport, az épített 
és a természeti környezet védelme, a hátrányos helyzetű csoportok problémáinak 
megoldása érdekében. 

 
c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló 

határidőn belül nyújtja be. 
 

d) a b.) pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek az egyházaknak értelemszerűen kell 
megfelelni. 

 
(2) A Pályázat keretében támogatható tevékenységek: 
 

a) civil szervezetek közhasznú tevékenysége; 
b) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok szervezése; 
c) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, európai integrációt 

elősegítő civil programok; 
d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek; 
e) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó tevékenység; 
f) civil szervezetek pályázati önrészének biztosítása; 
g) civil szervezetek működése; 
h) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott településfejlesztési célok érdekében végzett 

tevékenység. 
 

(3) A Pályázat keretében nem támogathatók 
 

a) azon a szervezetek, amelyek a korábban kapott támogatást nem a megállapodásban foglaltak 
szerint használták fel, és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték, vagy a 
korábban kapott támogatással nem számoltak el; 

b) a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok; 
c) azon szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat,  
d) azon szervetek melyek hiánypótlásukat a rendelkezésre álló határidőn belül nem pótolták; 
e) azon szervezetek, amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által 

kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn 
belül nem pótolják; 

f) azon szervezetek, amelyek ki vannak zárva a pályázásból; 
g) azon társadalmi szervezetek, melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési 

megállapodás keretében támogatja a Képviselő-testület. 
h) az önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, 

közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezetek. 
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(4) A Pályázaton felosztásra kerülő összeg: a mindenkori tárgyévi költségvetési rendeletben 
meghatározott keretösszeg. 

 
(5) A Pályázó adatairól az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapon nyilatkozik. 
 
(6) A pályázat kötelező mellékletei: 
 

a) a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának terve, a várható költségek szerint 
részletezve; 

b) a szervezet képviselője által tett nyilatkozat arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem 
kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, 
ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell; 

c) írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és 
összeg) kezeléséhez és a Nyáregyházai Krónikában, valamint Nyáregyháza község hivatalos 
internetes honlapján való közzétételéhez; 

d) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, TB, stb ) nincs. 
e) nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről. 

 
 

4. § 
 
(1) A pályázatot Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának címezve, a Nyáregyházi Polgármesteri 

Hivatalban (cím: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.) lehet benyújtani egy példányban, a helyi 
szokásos módon közzétett tárgyévi költségvetés közzétételét elkövető 20. naptári napon 12.00 
óráig. 

 
(2) A pályázat értékelésének végrehajtója, a döntést hozó: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete. 
 
(3) A döntés határideje: a pályázat benyújtására szabott határidőt követő rendes testületi ülés. 
 
 

4. Támogatás pályázati eljáráson kívül 
 

5. § 
 
(1) A kérelemre történő támogatásra jogosultság feltételei: 
 

a) A civil keretből pályázati eljárás nélkül, kérelemre is nyújtható támogatás a közösségi célt 
megvalósítani kívánó személyek és csoportok részére. 

b) Közösségi célt megvalósítani kívánó személyek és csoportok akik, vagy amelyek 
b.a) helyi közintézmény belső részeként működnek, 
b.b) helyi közintézményhez kapcsolódóan működnek, 
b.c) a Képviselő-testület által közösségi célnak elismert cél érdekében tevékenykednek. 

c) A civil keretből pályázati eljárás nélkül, kérelemre is nyújtható támogatás civil szervezetek 
részére a rendeletben meghatározott célokra abban az esetben, ha az azt segítő pályázati kiírás 
a jelen szabályzat szerinti pályázatok benyújtási határidejét követően jut a civil szervezet 
tudomására. 

 
(2) A kérelemre támogatható tevékenységek: 
 

a) rendezvények, programok szervezése, azokon való részvétel. 
b) pályázati önrész biztosítása, 
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(3) Nem támogathatóak: 
 

a) azon kérelmezők, akik/amelyek a korábban kapott támogatást nem a megállapodásban 
foglaltak szerint használták fel, és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték, 
vagy a korábban kapott támogatással nem számoltak el; 

b) a politikai tevékenységgel összefüggő kérelmek; 
c) azon kérelmezők, akik/amelyek kérelme nem tartalmazza a rendelet által kötelezően előírt 

adatokat, mellékleteket és ezen adatokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem 
pótolják; 

d) azon kérelmezők, akik/amelyek ki vannak zárva a támogatásból; 
 
(4) A felosztásra kerülő összeg: a mindenkori tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott 

keretösszeg. 
 
(5) A kérelmet a 2. számú melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. 
 
(6) A kérelem kötelező mellékletei: 
 

a) a kért összeg felhasználásának terve, a várható költségek szerint részletezve; 
b) a kérelmező, vagy képviselője által tett nyilatkozat arról, hogy más pályázaton ugyanerre a 

célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél 
megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell; 

c) írásbeli hozzájárulás a kérelemben foglalt adatok (kérelmező neve, igényelt támogatási cél és 
összeg) kezeléséhez és a Nyárfalevél újságban, valamint Nyáregyháza nagyközség hivatalos 
internetes honlapján való közzétételéhez; 

d) nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről. 
 
 

6. § 
 
(1) A kérelmeket Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának címezve, a Nyáregyházi 

Polgármesteri Hivatalban (cím: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.) – a rendelkezésre álló keret 
erejéig – folyamatosan lehet benyújtani „A” minden hónap utolsó napjáig / „B” minden 
negyedév második hónap utolsó napjáig egy példányban. 

 
(2) A kérelmek elbírálója, a döntést hozó: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete. 
 
(3) A döntés határideje: a kérelem benyújtására szabott határidőt követő rendes testületi ülés. 
 
 

5. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás 
 

7. § 
 
(1) A pályázók, a kérelmezők a döntésről nyolc napon belül írásban értesítést kapnak. 
 
(2) A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) előfinanszírozás formájában két részletben 

történik. 
 
(3) A kérelemre elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) előfinanszírozás formájában történik. 
 
(4) A kifizetés feltétele, hogy a támogatott Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatával a támogatás 

felhasználásáról szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati 
célok, feltételek, elszámolási határidő. A szerződés aláírásának végső határideje a Képviselő-
testület döntésének kézhezvételétől számított 15 naptári nap.  
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(5) A támogatás felhasználásával kapcsolatban Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata utólagos 
elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje tárgyévet követő év január 15.  

 Rendezvényhez nyújtott támogatás esetén az elszámoláshoz csatolni kell a rendezvényre 
vonatkozó meghívó egy példányát, valamint egy legalább tíz képből álló fotódokumentációt. 

 
(6) A pályázó, a kérelmező a pályázat, a kérelem benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által 
felkért személy részére az irataiba betekintési jogot biztosít. 

 
8. § 

 
(1) A pályázatok bontását és azok, valamint a kérelmek képviselő-testület elé való terjesztését a 

Nyáregyháza nagyközség polgármestere végzi. 
 
(2) A pályázat, kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok, kérelmek 

tekintetében a formailag hiányos pályázat, kérelem benyújtóját a polgármester öt naptári napos 
határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 

 
 

6. Források átvétele államháztartáson kívülről 
 

9. § 
 

(1) az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről a képviselő-testület dönt. 
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg. 
 
 

7. Záró rendelkezések 
 

10. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a Nyáregyházán működő civil 
szervezetek és egyházak támogatására vonatkozó pályázati szabályzatáról szóló 6/2010. (III.10.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszíti. 

 

 

 

 

4. Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

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

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Humán Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tárgyalta a napirendi pont előterjesztését, ezért a bizottsági döntés ismertetésére átadja a 
szót Ország Mihály András képviselőnek.  
 
Ország Mihály András képviselő: részletesen kitárgyalta a javaslatot. Elfogadásra javasolja, a 10. § -
nál „120 eFt. egyszeri legfeljebb összeget állapít meg” szövegrésszel történő kiegészítéssel.  
 
 
Hozzászólások: 

 

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

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
………/2015. (…….) önkormányzati rendelete 

a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) 
bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés d,) 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A szociális ellátás helyi rendszere 

 
1. § 

(1) A polgármester – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben – az igényjogosultság 
elbírálása után az arra rászoruló részére – a havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési 
támogatás kivételével – rendkívüli települési támogatást – ha e rendelet eltérő szabályt nem 
állapít meg – mint pénzbeli ellátást állapít meg. 

(2) A polgármester – a Képviselő-testület átruházott hatáskörében – az arra rászoruló részére 
természetbeni ellátás keretében települési lakásfenntartási támogatást biztosít. 

(3) A Humán Bizottság – a Képviselő-testület átruházott hatáskörében – az igényjogosultság 
elbírálása után az arra rászoruló részére 

a) települési gyógyszertámogatást, 

b) rendkívüli települési támogatás keretén belül havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli 
települési támogatást – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – mint pénzbeli ellátást 
állapít meg. 

(4) A Humán Bizottság – a Képviselő-testület átruházott hatáskörében – az arra rászoruló részére 
természetbeni ellátás keretében hulladékkezelési közszolgáltatás díja megfizetésének részbeni 
átvállalását biztosítja. 

 
2. § 

(1) A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) rendelkezéseinek figyelembevételével – a szociális alapellátás körében az 
alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosítja a településen: 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

c) családsegítés 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátásra való jogosultságot a Humán Bizottság, a b) 
pontban meghatározott ellátásra való jogosultságot az ellátást nyújtó intézmény vezetője állapítja 
meg. 
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2. Eljárási rendelkezések 

 
3. § 

(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások, a természetben nyújtott szociális ellátások 
megállapítására irányuló kérelmeket – a központi jogszabályokban és az e rendeletben 
megállapított kivételekkel – a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. 

(2) A Polgármesteri Hivatal a beérkezett kérelmeket döntésre előkészíti, támogatásra való 
jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén javaslatot tesz a 
támogatás megszüntetésére. 

(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a Polgármesteri Hivatal 
által rendelkezésre bocsátott adatlapot, illetve vagyon és jövedelemnyilatkozatot, továbbá az 
abban szereplő jövedelmeket és kiadásokat igazoló bizonylatokat, számlákat, igazolásokat 
csatolni. A jövedelem, illetve a vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot az együtt élő család 
valamennyi tagjának meg kell tenni. 

(4) A jövedelem igazolásához – a kérelmező munkaügyi jogviszonyától függően – felhasználható 
bizonyítékok: 

a) a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről kiállított munkáltatói 
igazolás, 

b) a munkanélküli járadékról az azt megállapító határozat, 

c) társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások, a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye, 

d) APEH igazolás a kérelmező jövedelméről, 

e) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz a 
kérelem benyújtását megelőző három havi átlagos nettó jövedelméről, 

f) és a Polgármesteri Hivatal bármilyen nyilvántartásában fellelhető adat. 

(5) A Polgármesteri Hivatal a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósítására irányuló 
kérelem elbírálásához környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmány abban az 
esetben, ha a kérelem egy éven belül ismétlődik, és ha a körülményeiben jelentős változás nem 
következett be. 

 
4. § 

(1) A kérelmek tárgyában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL törvénynek megfelelően kell határozatot hozni, és a kérelmezőt értesíteni. 

(2) Az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követően a szociális ellátást a 
Polgármesteri Hivatal pénztára, a hivatalos pénztári időben fizeti ki, illetve postai úton, vagy 
banki átutalással teljesíti. 

(3) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a szociális hatáskör gyakorlója a jogosultság 
fennállását évente felülvizsgálja, annak eredményéről határozatot hoz. 

 
5. § 

(1) A szociális hatáskör gyakorlója különös méltánylást igénylő esetben a rendeletben meghatározott 
jövedelem korlátoktól a kérelmező javára eltérhet. 

(2) Különös méltánylást igénylő esetnek minősül, ha a kérelmező(k) e rendelet szerint figyelembe 
veendő jövedelme a jogosultság feltételeként meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 2000 
forinttal haladja meg, valamint bármilyen elemi csapás elszenvedése. 
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II. FEJEZET 
 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. 
 

3. Aktív korúak ellátása 

 
6. § 

(1) Az aktívkorúak ellátása megállapításának, valamint folyósításának feltételeként az aktívkorúak 
ellátása egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban már részesülő 
személy (a továbbiakban: aktívkorúak ellátására jogosult) köteles lakókörnyezetének 
rendezettségét biztosítani. 

(2) Az aktívkorúak ellátására jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az 
általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől 
kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának 
biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül attól, hogy a lakáshasználat 
milyen jogcímen áll fenn (tulajdonos, bérlő stb.) 

(3) Az aktívkorúak ellátására jogosult személy lakókörnyezetét, abban az esetben kell rendezettnek 
tekinteni, ha 

a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t, 

b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 15%-ánál nem foglal el több területet és 
a magasságuk nem haladja meg a 15 cm-t, 

c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet egyszeres űrtartalmánál több – 
felhalmozott – háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban, 

d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága is 
megfelelő – nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a 
trágyalé-, 

e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, és a kisgyerekek 
járdára, vagy utcára kiszaladását, és a településkép rendezettségét mutatja, 

f) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan található, 

g) a ház előtti árokrendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, s a csapadékvíz lefolyását építési 
törmelék, föld, és növények sem akadályozzák, 

h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre, 

i) a művelésre alkalmas – nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok 
takarmányozására szánt növényeket termesztenek. 

(4) A lakóház akkor tekinthető rendezettnek, ha az épület 

a) tetőfedele (cserép, zsindely stb.) funkcionálisan megfelelő (nem ázik be) 

b) belső berendezései (bútorok, mosdókagyló, WC, fürdőkád, zuhany) higiéniája megfelelő 
(tiszta) 

c) belső falai/mennyezete, padlója, nyílászárói tiszták. 
 

 

 

4. Települési gyógyszertámogatás 

 
7. § 

(1) Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a háziorvos által igazoltan krónikus betegségben 
szenvedő személy 
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a) akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és a háziorvos által igazolt rendszeres 
(legalább 3 hónapon keresztül folyamatosan szedett) gyógyszereinek havi költsége az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át meghaladja, 

b) egyedül élő esetén, ha a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át és a a háziorvos által igazolt rendszeres (legalább 3 hónapon 
keresztül folyamatosan szedett) gyógyszereinek havi költsége az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 25 %-át meghaladja, 

 és a Szt. 50. § (1) (2) bekezdése szerinti alanyi és normatív közgyógyellátásra nem jogosult. 

(2) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a krónikus 
betegségről valamint a rendszeres (legalább 3 hónapon keresztül folyamatosan szedett) 
gyógyszerek költségének havi összegéről. 

(3) A települési gyógyszertámogatás kérelem benyújtása hónapjának első napjától, egy évre kell 
megállapítani. 

(4) A havi települési gyógyszertámogatás mértéke az igazolt havi gyógyszerköltség összege, de 
legfeljebb 6.000,- Ft/hó. 

 
 

5. Rendkívüli települési támogatás 

 
8. § 

(1) Az Szt-ben meghatározott személyek részére a 8-14. § szerinti rendkívüli települési támogatás 
akkor állapítható meg, ha az igénylő családjában egy főre számított havi családi jövedelemhatár 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-át, egyedül élő esetén a 
nyugdíjminimum 150 %-át. 

(2) Az alkalmanként jelentkező kiadások miatt anyagi segítségre szoruló személy, illetve család 
részére egyszeri rendkívüli települési támogatás nyújtható. 

(3) Az egyszeri rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. 

 
9. § 

(1) Évente legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónap időtartamra havi rendszerességgel 
nyújtott rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, rendszeresen felmerülő kiadások 
támogatására különösen közlekedési bérlet, tankönyv, tüzelő, közmű díj, gyermekintézmények 
térítési díjának gyógyszer költségeihez való hozzájárulásra. 

(2) Amennyiben az ellátás célja tankönyv vagy tüzelő beszerzéséhez, a közüzemi díjak, illetve a 
gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez való hozzájárulás, úgy a segély közvetlenül a 
szolgáltatóhoz, vagy az étkezést nyújtó intézmény vezetőjéhez, vagy kijelölt személyhez utalható. 

(3) Havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatás havi összege legfeljebb 5000 Ft 
lehet. 

 
 

10. § 

(1) Amennyiben feltételezhető, hogy az elhunyt hagyatékából a temetési költség fedezhető lenne, a 
temettető kérelmére maximum 120.000,- Ft. összegig rendkívüli települési támogatás 
kamatmentes kölcsön formájában adható, legfeljebb l éves időtartamra. 

(2) A kölcsön a jogosultságot megállapító határozaton túlmenően, az annak alapján létrejövő 
kölcsönszerződés alapján folyósítható. A szerződésben a törlesztés ütemén és határidején kívül 
rögzíteni kell a kölcsön visszafizetésének garanciáit, (pl. a jogosult tulajdonát képező ingatlan 
megterhelését, a jogosult nyilatkozatát, hogy munkabéréből, egyéb jövedelméből a kölcsön 
összege közvetlenül letiltható) 
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(3) A folyósítás további feltétele, hogy kérelmező a számlavezető pénzintézete felé, a kölcsön 
törlesztése érdekében adott tartós átutalási megbízását igazolja. 

(4) A kölcsön összegét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőhöz be kell jelenteni. 
 

11. § 

(1) A meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy részére rendkívüli települési támogatás 
adható. 

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség (magába foglalja: a kegyeleti tárgyak árát, a 
szertartási költségét, a sírhely megváltás költségét, a sírásás díját, a halott szállítási költségét) 
összegét a rendelet függeléke tartalmazza. 

(3) Az e paragrafus szerinti rendkívüli települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb 
temetési költség 10 %-a. 

(4) A kérelmezőt nyilatkoztatni kell arról, hogy az elhalt nem gondoskodott életében a temetési 
költségeiről, nem rendelkezett olyan biztosítással, melyből a temetési költségek fedezhetők, nem 
volt hadigondozott. 

(5) A segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről szóló számlát, a kérelmező és 
vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását, eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. 

 
12. § 

(1) Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kölcsön formában nyújtott rendkívüli települési 
támogatás adható nyugdíjasok részére, amelynek összege legfeljebb a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum összege lehet. 

(2) A törlesztési idő az öt hónapot nem haladhatja meg. A kölcsön visszafizetésének kezdő és utolsó 
részletének megfizetésének időpontját határozatban kell rögzíteni. 

(3) A kölcsön a jogosultságot megállapító határozaton túlmenően, az annak alapján létrejövő 
kölcsönszerződés szerint folyósítható. A szerződésben a törlesztés ütemén és határidején kívül 
rögzíteni kell a kölcsön visszafizetésének garanciáit, (pl. a jogosult tulajdonát képező ingatlan 
megterhelését, a jogosult nyilatkozatát, hogy nyugdíjából, egyéb jövedelméből a kölcsön összege 
közvetlenül letiltható) 

(4) A folyósítás további feltétele, hogy kérelmező, vagy kezesként hozzátartozója a számlavezető 
pénzintézete felé, a kölcsön törlesztése érdekében adott tartós átutalási megbízását igazolja, és ez 
mellett a kölcsönösszeg felhatalmazó levél alapján történő beszedését biztosítsa. 

(5) A biztosított kölcsön visszafizetéséig újabb kölcsön nem adható. 

(6) Amennyiben a részletfizetés akár egy alkalommal is elmarad, a kölcsön egyösszegű visszafizetése 
válik esedékessé. 

 
13. § 

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható jövedelemre tekintet nélkül annak a személynek, 
illetve családnak, akinek a létfenntartása elemi kár vagy tartós betegség miatt átmenetileg 
lehetetlenné vagy nagy fokban veszélyeztetetté vált. 

(2) Az e paragrafus szerinti rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege elemi kár esetén: a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszerese, egyéb krízishelyzet esetén a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. 

 
14. § 

(1) Gyermekre való tekintettel rendkívüli települési támogatás adható, ha a gyermeket gondozó 
család időszakosan, létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került és akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló, 3 vagy több gyermeket vagy tartósan 
beteg illetve fogyatékos gyermeket nevelő esetén az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. 
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(2) Az e paragrafus szerinti rendkívüli települési támogatást elsősorban azoknak a gyermekeknek kell 
megállapítani 

a) akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve 

b) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben lévő 
várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó 
kiadások, a, betegség, vagy iskoláztatás miatti anyagi segítségre szorulnak. 

(3) Az e paragrafus szerinti rendkívüli települési támogatás összege gyermekenként 3000,- Ft. 

(4) Az e paragrafus szerinti rendkívüli települési támogatás elsősorban akkor állapítható meg 
természetbeni ellátás formájában, ha 

a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul vagy 

b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul, 
vagy 

c) amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltételezhető, hogy a gyermek nevelése, 
gondozása érdekében a természetben nyújtott támogatás célra vezetőbb. 

 
 

III. FEJEZET 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

6. Települési lakásfenntartási támogatás 

 
15.§ 

(1) A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás 
tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

(2) A lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások 
különösen, a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, 
a lakbér vagy az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, illetve a 
tüzelőanyag költségei. 

(3) A települési lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és 
a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek 
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

(4) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított települési lakásfenntartási támogatás 
folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) 
tekintetében a szolgáltató írja jóvá. 

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, 
hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni: 

a) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként 
igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához 
szükséges adatot, 

b) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi 
azonosításához szükséges adatot. 

 
16. § 

(1) A települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási 
egységek összegének hányadosával. 
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(2) A települési lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

(3) Ha a háztartás 

a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

c) ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a 
nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(4) A települési lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség 450-Ft. 

(5) A települési lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden 
további személy után 5-5 nm, 

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
 
 

17. § 

(1) A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50%-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) 
szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) 
pont szerinti mértéket meghaladja, 

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, és nem lehet több, mint 6000 forint azzal, hogy a 
támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

 
TM = 0,3- 

 J-0,5 
NYM 

───── 

  
x 0,15, 

   NYM   

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell 
meghatározni. 



31. oldal 

 

(3) A települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete 
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

(4) A lakásfenntartási támogatás megállapításához 

a) az e rendelet 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai 
jövedelmének hitelt érdemlő igazolása, 

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint 

c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat 
megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása szükséges. 

 
18. § 

(1) Ha a települési lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás 
folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a támogatást a változás 
illetve a haláleset hónapja utolsó napjával meg kell szüntetni. 

(2) Amennyiben a természetben nyújtott települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 
ideje alatt ugyanazon lakás tekintetében szolgáltató-váltás következett be, a változás hónapjára 
járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó 
támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani. 

(3) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(4) Az (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a 
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

 
19. § 

(1) A települési lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, egy évre 
kell megállapítani. 

(2) A települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság 
időtartama alatt, annak megszűnését megelőző hónapban is benyújtható, ekkor a jogosultságot a 
korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 

(3) Az Szt. 2015.02.28-án hatályos 38. § (1) bekezdés a) b) pontja alapján lakásfenntartási 
támogatásban részesülő személy egyidejűleg települési lakásfenntartási támogatásra nem 
jogosult. 

(4) A települési lakásfenntartási támogatás megállapítására, valamint folyósítására a 6. § 
rendelkezéseit alkalmazni kell. 

 
 

7. Hulladékkezelési közszolgáltatás díjának átvállalása 

 
20. § 

(1) Méltányosságból a hulladékkezelési közszolgáltatás díjának megfizetését – a család egy tagjának 
kérelemére – az önkormányzat részben – egy év időtartamra – átvállalhatja a /2/ és /3/ bekezdés 
szerint. 

(2) Az önkormányzat annak a 70 éven felüli személynek, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem – a /3/ bekezdés kivételével – az öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, 
a közszolgáltatási díj 50 %-ának, az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja 
meg, a közszolgáltatási díj 25 %-ának megfelelő kedvezményt biztosít. 

(3) Az önkormányzat annak a 70 éven felüli egyedül élő személynek, akinek jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg, a közszolgáltatási díj 50 %-ának, az 
öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át nem haladja meg, a közszolgáltatási díj 25 %-
ának megfelelő kedvezményt biztosít. 
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(4) A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezőnek nem lehet tartozása az 
önkormányzat felé, ideértve a nyáregyházai víziközmű társulattal szemben fennálló érdekeltségi 
hozzájárulás tartozást is. 

 
 

IV. FEJEZET 
 

Szociális szolgáltatások 
 

8. Helyi szociálpolitikai kerekasztal 

 
21. § 

(1) Az Szt-ben meghatározottak szerint Nyáregyháza Községi Önkormányzata helyi szociálpolitikai 
kerekasztalt hoz létre. 

(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente egy alkalommal ülést tart. 

(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szakmai érdekegyeztetés helyi fóruma, feladata: a település 
szociálpolitikai döntések szakmai véleményezése, értékelése, elemzése. 

(4) Szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 
a) Polgármester 
b) Jegyző 
c) Oktatási- nevelési intézmények vezetői 
d) Humán Bizottság e feladatra delegált tagja 
e) Egyházak képviselői 

 
 

9. Szociális étkeztetés 

 
22. § 

(1) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 
alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. 

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, 
krónikus, akut, vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga 
ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud. 

(3) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni 
azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 
képes. 

(4) Az étkezés térítési díjának alapja az önkormányzat étkezési térítési díjak mértékéről szóló 
rendeletében megállapított felnőtt ebéd térítési díja. 

(5) Akinek családjában az egy főre jutó jövedelem – a (6) bekezdés kivételével – 

a) Az öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, a térítési díj 50 %-át, 

b) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg, a térítési díj 75 %-át, 

c) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át meghaladja a térítési díj 100 %-át fizeti. 

(6) Az az egyedül élő nyugdíjas, akinek jövedelme 

a) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg, a térítési díj 50 %-át, 

b) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át nem haladja meg, a térítési díj 75 %-át, 

c) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át meghaladja a térítési díj 100 %-át fizeti. 

(7) Az a jogosult, aki semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik a térítési díj egészének megfizetése 
alól mentesíthető. 
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10. Házi segítségnyújtás 

 
23. § 

(1) A házi segítségnyújtás a Szt-ben meghatározott személyek részére, az ott meghatározott 
tartalommal az önálló életvitel fenntartása érdekében biztosított ellátás. 

(2) A házi segítségnyújtást a Képviselő-testület a Monori Gondozási Központ útján biztosítja. Az 
ellátás igénybevételére irányuló kérelmeket az intézmény vezetőjének kell benyújtani. 

 
 

11. Családsegítés 

 
24.§ 

(1) A családsegítő feladata: 

a) közreműködik az igénylő családi gondjainak rendezésében, életvitelét hátrányosan 
befolyásoló okok feltárásában, ill. megszüntetésében, mentális problémáinak megoldásában. 

b) az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési és egyéb tanácsokat ad, 
segítséget nyújt. 

c) közreműködik a rendszeres szociális segélyre jogosult személyek együttműködési 
kötelezettségének teljesítésében. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás térítésmentes. 

(3) A családsegítés feladatát az önkormányzat a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
(a továbbiakban: Családsegítő) 2200 Monor, Dobó u. 6. látja el. 

 
 

V. FEJEZET 
 

12. Záró rendelkezések 

 
25.§ 

(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális gondoskodás helyi 
szabályairól szóló 19/2010 (XII. 14.) önkormányzati rendelet. 

(3) A rendelet hatályba lépése előtt megállapított méltányossági ápolási díjat a soron következő éves 
felülvizsgálat során az azt megállapítónak meg kell szüntetni. 

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

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete 
a szociális gondoskodás helyi szabályairól 

 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. §-
ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) 
bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés d,) 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
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alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A szociális ellátás helyi rendszere 

 
1. § 

(1) A polgármester – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben – az igényjogosultság 
elbírálása után az arra rászoruló részére – a havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési 
támogatás kivételével – rendkívüli települési támogatást – ha e rendelet eltérő szabályt nem 
állapít meg – mint pénzbeli ellátást állapít meg. 

(2) A polgármester – a Képviselő-testület átruházott hatáskörében – az arra rászoruló részére 
természetbeni ellátás keretében települési lakásfenntartási támogatást biztosít. 

(3) A Humán Bizottság – a Képviselő-testület átruházott hatáskörében – az igényjogosultság 
elbírálása után az arra rászoruló részére 

a) települési gyógyszertámogatást, 

b) rendkívüli települési támogatás keretén belül havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli 
települési támogatást – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – mint pénzbeli ellátást 
állapít meg. 

(4) A Humán Bizottság – a Képviselő-testület átruházott hatáskörében – az arra rászoruló részére 
természetbeni ellátás keretében hulladékkezelési közszolgáltatás díja megfizetésének részbeni 
átvállalását biztosítja. 

 
2. § 

(1) A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) rendelkezéseinek figyelembevételével – a szociális alapellátás körében az 
alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosítja a településen: 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

c) családsegítés 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátásra való jogosultságot a Humán Bizottság, a b) 
pontban meghatározott ellátásra való jogosultságot az ellátást nyújtó intézmény vezetője állapítja 
meg. 

 
2. Eljárási rendelkezések 

 
3. § 

(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások, a természetben nyújtott szociális ellátások 
megállapítására irányuló kérelmeket – a központi jogszabályokban és az e rendeletben 
megállapított kivételekkel – a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. 

(2) A Polgármesteri Hivatal a beérkezett kérelmeket döntésre előkészíti, támogatásra való 
jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén javaslatot tesz a 
támogatás megszüntetésére. 

(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a Polgármesteri Hivatal 
által rendelkezésre bocsátott adatlapot, illetve vagyon és jövedelemnyilatkozatot, továbbá az 
abban szereplő jövedelmeket és kiadásokat igazoló bizonylatokat, számlákat, igazolásokat 
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csatolni. A jövedelem, illetve a vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot az együtt élő család 
valamennyi tagjának meg kell tenni. 

(4) A jövedelem igazolásához – a kérelmező munkaügyi jogviszonyától függően – felhasználható 
bizonyítékok: 

a) a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről kiállított munkáltatói 
igazolás, 

b) a munkanélküli járadékról az azt megállapító határozat, 

c) társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások, a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvénye, 

d) APEH igazolás a kérelmező jövedelméről, 

e) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz a 
kérelem benyújtását megelőző három havi átlagos nettó jövedelméről, 

f) és a Polgármesteri Hivatal bármilyen nyilvántartásában fellelhető adat. 

(5) A Polgármesteri Hivatal a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósítására irányuló 
kérelem elbírálásához környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmány abban az 
esetben, ha a kérelem egy éven belül ismétlődik, és ha a körülményeiben jelentős változás nem 
következett be. 

 
4. § 

(1) A kérelmek tárgyában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL törvénynek megfelelően kell határozatot hozni, és a kérelmezőt értesíteni. 

(2) Az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követően a szociális ellátást a 
Polgármesteri Hivatal pénztára, a hivatalos pénztári időben fizeti ki, illetve postai úton, vagy 
banki átutalással teljesíti. 

(3) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a szociális hatáskör gyakorlója a jogosultság 
fennállását évente felülvizsgálja, annak eredményéről határozatot hoz. 

 
5. § 

(1) A szociális hatáskör gyakorlója különös méltánylást igénylő esetben a rendeletben meghatározott 
jövedelem korlátoktól a kérelmező javára eltérhet. 

(2) Különös méltánylást igénylő esetnek minősül, ha a kérelmező(k) e rendelet szerint figyelembe 
veendő jövedelme a jogosultság feltételeként meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 2000 
forinttal haladja meg, valamint bármilyen elemi csapás elszenvedése. 

 
II. FEJEZET 

 
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. 

 
3. Aktív korúak ellátása 

 
6. § 

(1) Az aktívkorúak ellátása megállapításának, valamint folyósításának feltételeként az aktívkorúak 
ellátása egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban már részesülő 
személy (a továbbiakban: aktívkorúak ellátására jogosult) köteles lakókörnyezetének 
rendezettségét biztosítani. 

(2) Az aktívkorúak ellátására jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az 
általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől 
kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának 
biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül attól, hogy a lakáshasználat 
milyen jogcímen áll fenn (tulajdonos, bérlő stb.) 
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(3) Az aktívkorúak ellátására jogosult személy lakókörnyezetét, abban az esetben kell rendezettnek 
tekinteni, ha 

a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t, 

b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 15%-ánál nem foglal el több területet és 
a magasságuk nem haladja meg a 15 cm-t, 

c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet egyszeres űrtartalmánál több – 
felhalmozott – háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban, 

d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága is 
megfelelő – nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a 
trágyalé-, 

e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, és a kisgyerekek 
járdára, vagy utcára kiszaladását, és a településkép rendezettségét mutatja, 

f) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan található, 

g) a ház előtti árokrendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, s a csapadékvíz lefolyását építési 
törmelék, föld, és növények sem akadályozzák, 

h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre, 

i) a művelésre alkalmas – nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok 
takarmányozására szánt növényeket termesztenek. 

(4) A lakóház akkor tekinthető rendezettnek, ha az épület 

a) tetőfedele (cserép, zsindely stb.) funkcionálisan megfelelő (nem ázik be) 

b) belső berendezései (bútorok, mosdókagyló, WC, fürdőkád, zuhany) higiéniája megfelelő 
(tiszta) 

c) belső falai/mennyezete, padlója, nyílászárói tiszták. 
 

 

4. Települési gyógyszertámogatás 

 
7. § 

(1) Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a háziorvos által igazoltan krónikus betegségben 
szenvedő személy 

a) akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és a háziorvos által igazolt rendszeres 
(legalább 3 hónapon keresztül folyamatosan szedett) gyógyszereinek havi költsége az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át meghaladja, 

b) egyedül élő esetén, ha a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át és a a háziorvos által igazolt rendszeres (legalább 3 hónapon 
keresztül folyamatosan szedett) gyógyszereinek havi költsége az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 25 %-át meghaladja, 

 és a Szt. 50. § (1) (2) bekezdése szerinti alanyi és normatív közgyógyellátásra nem jogosult. 

(2) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását a krónikus 
betegségről valamint a rendszeres (legalább 3 hónapon keresztül folyamatosan szedett) 
gyógyszerek költségének havi összegéről. 

(3) A települési gyógyszertámogatás kérelem benyújtása hónapjának első napjától, egy évre kell 
megállapítani. 

(4) A havi települési gyógyszertámogatás mértéke az igazolt havi gyógyszerköltség összege, de 
legfeljebb 6.000,- Ft/hó. 
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5. Rendkívüli települési támogatás 

 
8. § 

(1) Az Szt-ben meghatározott személyek részére a 8-14. § szerinti rendkívüli települési támogatás 
akkor állapítható meg, ha az igénylő családjában egy főre számított havi családi jövedelemhatár 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-át, egyedül élő esetén a 
nyugdíjminimum 150 %-át. 

(2) Az alkalmanként jelentkező kiadások miatt anyagi segítségre szoruló személy, illetve család 
részére egyszeri rendkívüli települési támogatás nyújtható. 

(3) Az egyszeri rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 50 %-át. 

 
9. § 

(1) Évente legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónap időtartamra havi rendszerességgel 
nyújtott rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, rendszeresen felmerülő kiadások 
támogatására különösen közlekedési bérlet, tankönyv, tüzelő, közmű díj, gyermekintézmények 
térítési díjának gyógyszer költségeihez való hozzájárulásra. 

(2) Amennyiben az ellátás célja tankönyv vagy tüzelő beszerzéséhez, a közüzemi díjak, illetve a 
gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez való hozzájárulás, úgy a segély közvetlenül a 
szolgáltatóhoz, vagy az étkezést nyújtó intézmény vezetőjéhez, vagy kijelölt személyhez utalható. 

(3) Havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatás havi összege legfeljebb 5000 Ft 
lehet. 

 
10. § 

(1) Amennyiben feltételezhető, hogy az elhunyt hagyatékából a temetési költség fedezhető lenne, a 
temettető kérelmére maximum 120.000,- Ft. összegig rendkívüli települési támogatás 
kamatmentes kölcsön formájában adható, legfeljebb l éves időtartamra. 

(2) A kölcsön a jogosultságot megállapító határozaton túlmenően, az annak alapján létrejövő 
kölcsönszerződés alapján folyósítható. A szerződésben a törlesztés ütemén és határidején kívül 
rögzíteni kell a kölcsön visszafizetésének garanciáit, (pl. a jogosult tulajdonát képező ingatlan 
megterhelését, a jogosult nyilatkozatát, hogy munkabéréből, egyéb jövedelméből a kölcsön 
összege közvetlenül letiltható) 

(3) A folyósítás további feltétele, hogy kérelmező a számlavezető pénzintézete felé, a kölcsön 
törlesztése érdekében adott tartós átutalási megbízását igazolja. 

(4) A kölcsön összegét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőhöz be kell jelenteni. 
 

11. § 

(1) A meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy részére rendkívüli települési támogatás 
adható. 

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség (magába foglalja: a kegyeleti tárgyak árát, a 
szertartási költségét, a sírhely megváltás költségét, a sírásás díját, a halott szállítási költségét) 
összegét a rendelet függeléke tartalmazza. 

(3) Az e paragrafus szerinti rendkívüli települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb 
temetési költség 10 %-a. 

(4) A kérelmezőt nyilatkoztatni kell arról, hogy az elhalt nem gondoskodott életében a temetési 
költségeiről, nem rendelkezett olyan biztosítással, melyből a temetési költségek fedezhetők, nem 
volt hadigondozott. 

(5) A segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről szóló számlát, a kérelmező és 
vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását, eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. 
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12. § 

(1) Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kölcsön formában nyújtott rendkívüli települési 
támogatás adható nyugdíjasok részére, amelynek összege legfeljebb a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum összege lehet. 

(2) A törlesztési idő az öt hónapot nem haladhatja meg. A kölcsön visszafizetésének kezdő és utolsó 
részletének megfizetésének időpontját határozatban kell rögzíteni. 

(3) A kölcsön a jogosultságot megállapító határozaton túlmenően, az annak alapján létrejövő 
kölcsönszerződés szerint folyósítható. A szerződésben a törlesztés ütemén és határidején kívül 
rögzíteni kell a kölcsön visszafizetésének garanciáit, (pl. a jogosult tulajdonát képező ingatlan 
megterhelését, a jogosult nyilatkozatát, hogy nyugdíjából, egyéb jövedelméből a kölcsön összege 
közvetlenül letiltható) 

(4) A folyósítás további feltétele, hogy kérelmező, vagy kezesként hozzátartozója a számlavezető 
pénzintézete felé, a kölcsön törlesztése érdekében adott tartós átutalási megbízását igazolja, és ez 
mellett a kölcsönösszeg felhatalmazó levél alapján történő beszedését biztosítsa. 

(5) A biztosított kölcsön visszafizetéséig újabb kölcsön nem adható. 

(6) Amennyiben a részletfizetés akár egy alkalommal is elmarad, a kölcsön egyösszegű visszafizetése 
válik esedékessé. 

 
13. § 

(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható jövedelemre tekintet nélkül annak a személynek, 
illetve családnak, akinek a létfenntartása elemi kár vagy tartós betegség miatt átmenetileg 
lehetetlenné vagy nagy fokban veszélyeztetetté vált. 

(2) Az e paragrafus szerinti rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege elemi kár esetén: a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszerese, egyéb krízishelyzet esetén a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. 

 
14. § 

(1) Gyermekre való tekintettel rendkívüli települési támogatás adható, ha a gyermeket gondozó 
család időszakosan, létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került és akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló, 3 vagy több gyermeket vagy tartósan 
beteg illetve fogyatékos gyermeket nevelő esetén az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. 

(2) Az e paragrafus szerinti rendkívüli települési támogatást elsősorban azoknak a gyermekeknek kell 
megállapítani 

a) akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, illetve 

b) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben lévő 
várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó 
kiadások, a, betegség, vagy iskoláztatás miatti anyagi segítségre szorulnak. 

(3) Az e paragrafus szerinti rendkívüli települési támogatás összege gyermekenként 3000,- Ft. 

(4) Az e paragrafus szerinti rendkívüli települési támogatás elsősorban akkor állapítható meg 
természetbeni ellátás formájában, ha 

a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul vagy 

b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul, 
vagy 

c) amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltételezhető, hogy a gyermek nevelése, 
gondozása érdekében a természetben nyújtott támogatás célra vezetőbb. 
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III. FEJEZET 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

6. Települési lakásfenntartási támogatás 

 
15.§ 

(1) A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás 
tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

(2) A lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások 
különösen, a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, 
a lakbér vagy az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, illetve a 
tüzelőanyag költségei. 

(3) A települési lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és 
a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek 
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

(4) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított települési lakásfenntartási támogatás 
folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) 
tekintetében a szolgáltató írja jóvá. 

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, 
hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni: 

a) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként 
igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához 
szükséges adatot, 

b) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi 
azonosításához szükséges adatot. 

 
16. § 

(1) A települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási 
egységek összegének hányadosával. 

(2) A települési lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

(3) Ha a háztartás 

a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

c) ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a 
nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
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(4) A települési lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség 450-Ft. 

(5) A települési lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden 
további személy után 5-5 nm, 

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
 
 

17. § 

(1) A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 50%-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) 
szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) 
pont szerinti mértéket meghaladja, 

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, és nem lehet több, mint 6000 forint azzal, hogy a 
támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

 
TM = 0,3- 

 J-0,5 
NYM 

───── 

  
x 0,15, 

   NYM   

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell 
meghatározni. 

(3) A települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete 
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

(4) A lakásfenntartási támogatás megállapításához 

a) az e rendelet 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai 
jövedelmének hitelt érdemlő igazolása, 

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint 

c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat 
megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása szükséges. 

 
18. § 

(1) Ha a települési lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás 
folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a támogatást a változás 
illetve a haláleset hónapja utolsó napjával meg kell szüntetni. 

(2) Amennyiben a természetben nyújtott települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 
ideje alatt ugyanazon lakás tekintetében szolgáltató-váltás következett be, a változás hónapjára 
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járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó 
támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani. 

(3) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(4) Az (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a 
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

 
19. § 

(1) A települési lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, egy évre 
kell megállapítani. 

(2) A települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság 
időtartama alatt, annak megszűnését megelőző hónapban is benyújtható, ekkor a jogosultságot a 
korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 

(3) Az Szt. 2015.02.28-án hatályos 38. § (1) bekezdés a) b) pontja alapján lakásfenntartási 
támogatásban részesülő személy egyidejűleg települési lakásfenntartási támogatásra nem 
jogosult. 

(4) A települési lakásfenntartási támogatás megállapítására, valamint folyósítására a 6. § 
rendelkezéseit alkalmazni kell. 

 
 

7. Hulladékkezelési közszolgáltatás díjának átvállalása 

 
20. § 

(1) Méltányosságból a hulladékkezelési közszolgáltatás díjának megfizetését – a család egy tagjának 
kérelemére – az önkormányzat részben – egy év időtartamra – átvállalhatja a /2/ és /3/ bekezdés 
szerint. 

(2) Az önkormányzat annak a 70 éven felüli személynek, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem – a /3/ bekezdés kivételével – az öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, 
a közszolgáltatási díj 50 %-ának, az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja 
meg, a közszolgáltatási díj 25 %-ának megfelelő kedvezményt biztosít. 

(3) Az önkormányzat annak a 70 éven felüli egyedül élő személynek, akinek jövedelme az öregségi 
nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg, a közszolgáltatási díj 50 %-ának, az 
öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át nem haladja meg, a közszolgáltatási díj 25 %-
ának megfelelő kedvezményt biztosít. 

(4) A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezőnek nem lehet tartozása az 
önkormányzat felé, ideértve a nyáregyházai víziközmű társulattal szemben fennálló érdekeltségi 
hozzájárulás tartozást is. 

 
 

IV. FEJEZET 
 

Szociális szolgáltatások 
 

8. Helyi szociálpolitikai kerekasztal 

 
21. § 

(1) Az Szt-ben meghatározottak szerint Nyáregyháza Községi Önkormányzata helyi szociálpolitikai 
kerekasztalt hoz létre. 

(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente egy alkalommal ülést tart. 
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(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szakmai érdekegyeztetés helyi fóruma, feladata: a település 
szociálpolitikai döntések szakmai véleményezése, értékelése, elemzése. 

(4) Szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 
a) Polgármester 
b) Jegyző 
c) Oktatási- nevelési intézmények vezetői 
d) Humán Bizottság e feladatra delegált tagja 
e) Egyházak képviselői 

 
 

9. Szociális étkeztetés 

 
22. § 

(1) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 
alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. 

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, 
krónikus, akut, vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga 
ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud. 

(3) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni 
azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 
képes. 

(4) Az étkezés térítési díjának alapja az önkormányzat étkezési térítési díjak mértékéről szóló 
rendeletében megállapított felnőtt ebéd térítési díja. 

(5) Akinek családjában az egy főre jutó jövedelem – a (6) bekezdés kivételével – 

a) Az öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, a térítési díj 50 %-át, 

b) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg, a térítési díj 75 %-át, 

c) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át meghaladja a térítési díj 100 %-át fizeti. 

(6) Az az egyedül élő nyugdíjas, akinek jövedelme 

a) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át nem haladja meg, a térítési díj 50 %-át, 

b) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át nem haladja meg, a térítési díj 75 %-át, 

c) Az öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át meghaladja a térítési díj 100 %-át fizeti. 

(7) Az a jogosult, aki semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik a térítési díj egészének megfizetése 
alól mentesíthető. 

 

10. Házi segítségnyújtás 

 
23. § 

(1) A házi segítségnyújtás a Szt-ben meghatározott személyek részére, az ott meghatározott 
tartalommal az önálló életvitel fenntartása érdekében biztosított ellátás. 

(2) A házi segítségnyújtást a Képviselő-testület a Monori Gondozási Központ útján biztosítja. Az 
ellátás igénybevételére irányuló kérelmeket az intézmény vezetőjének kell benyújtani. 

 
11. Családsegítés 

 
24.§ 

(1) A családsegítő feladata: 

a) közreműködik az igénylő családi gondjainak rendezésében, életvitelét hátrányosan 
befolyásoló okok feltárásában, ill. megszüntetésében, mentális problémáinak megoldásában. 
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b) az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési és egyéb tanácsokat ad, 
segítséget nyújt. 

c) közreműködik a rendszeres szociális segélyre jogosult személyek együttműködési 
kötelezettségének teljesítésében. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás térítésmentes. 

(3) A családsegítés feladatát az önkormányzat a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
(a továbbiakban: Családsegítő) 2200 Monor, Dobó u. 6. látja el. 

 
 

V. FEJEZET 
 

12. Záró rendelkezések 

 
25.§ 

(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális gondoskodás helyi 
szabályairól szóló 19/2010 (XII. 14.) önkormányzati rendelet. 

(3) A rendelet hatályba lépése előtt megállapított méltányossági ápolási díjat a soron következő éves 
felülvizsgálat során az azt megállapítónak meg kell szüntetni. 

 
 

 

 

5. Étkezési térítési díj rendelet módosítása 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

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

 

Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Az írásban kiadott előterjesztéssel 
kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi döntési javaslatot: 
 
 
 

Döntési javaslat:  
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
………/2015. (…….) 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. §. 
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Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjak mértékéről 
szóló 1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet 2. §-nak (1) bekezdése c) pontja helyébe a következő c) 
pont lép: 
 

c./ Felnőtt ebéd biztosított ételhordóval 670,00 180,00 850,00 

 Felnőtt ebéd biztosított csomagolva 708,00 192,00 900,00 
  

2. §. 
 

Ez a rendelet 2015. március 1. 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 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta.  
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2015. (II.17.) 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: 

1. §. 

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

c./ Felnőtt ebéd biztosított ételhordóval 670,00 180,00 850,00 

 Felnőtt ebéd biztosított csomagolva 708,00 192,00 900,00 
  

2. §. 
 

Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

 

 

6. Telephely-bejelentés 
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: 

 

Ország Mihály András képviselő javasolja a kérelmező támogatását. 
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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 helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről 
szóló 16/2004. számú rendeletében meghatározott övezeti 
előírások szerinti falusias lakóövezetben hozzájárul ahhoz, hogy 
Barsi Dénes Bem József út 1/e (hrsz.: 59/1) területen gépkocsi 
tárolási tevékenységet végezzen. 

 

 
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.  

11/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről 
szóló 16/2004. számú rendeletében meghatározott övezeti 
előírások szerinti falusias lakóövezetben hozzájárul ahhoz, hogy 
Barsi Dénes Bem József út 1/e (hrsz.: 59/1) területen gépkocsi 
tárolási tevékenységet végezzen. 

 

 
 
 

7. Elkülönített számla nyitása 
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: 

 
Ország Mihály András képviselő egyetért a javaslattal.  
 
Maszel László alpolgármester támogatja a javaslatot. Kéri, hogy személyesen nézzék meg a 
képviselők a hagyatékban érintett budapesti lakást.  
 
 
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 megbízza a polgármestert, hogy a Kaszner Margit 
hagyaték pénzeszközeinek elkülönített kezeléséhez, valamint a 
közfoglalkoztatási támogatás fogadásához szükséges, a 
65100101-10100266 számú bankszámlához kapcsolódó alszámla 
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megnyitásáról gondoskodjék, egyúttal felhatalmazza az ehhez 
szükséges nyilatkozatok megtételére és a szerződés aláírására. 
 
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.  
 

12/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízza a polgármestert, hogy a Kaszner Margit 
hagyaték pénzeszközeinek elkülönített kezeléséhez, valamint a 
közfoglalkoztatási támogatás fogadásához szükséges, a 
65100101-10100266 számú bankszámlához kapcsolódó alszámla 
megnyitásáról gondoskodjék, egyúttal felhatalmazza az ehhez 
szükséges nyilatkozatok megtételére és a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

 

8. Háziorvosi szolgálatok működése 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

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

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Humán Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tárgyalta a napirendi pont előterjesztését, ezért a bizottsági döntés ismertetésére átadja a 
szót Ország Mihály András képviselőnek.  
 
Ország Mihály András képviselő: javasolja, hogy írjon ki pályázatot az önkormányzat, továbbá az 
együttműködés reményében új tárgyalásokat javasol kezdeményezni az orvosokkal.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdése 4. pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva – 
figyelemmel a módosított 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglaltakra – 
pályázatot hirdet meg a melléklet szerinti tartalommal a nyáregyházi 
130091185 és 130091185 kódszámú felnőtt lakosságot ellátó háziorvosi 
körzet működtetésére területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási 
formában. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az 
Egészségügyi Közlönyben, és az Önkormányzat honlapján tegye közzé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 
egyhangú szavazással, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

13/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdése 4. pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva – 
figyelemmel a módosított 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglaltakra – 
pályázatot hirdet meg a melléklet szerinti tartalommal a nyáregyházi 
130091185 és 130091185 kódszámú felnőtt lakosságot ellátó háziorvosi 
körzet működtetésére területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási 
formában. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást az 
Egészségügyi Közlönyben, és az Önkormányzat honlapján tegye közzé. 
 
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Humán Bizottság elnökét, Ország Mihály Andrást, valamint 
tagját, Kiss Tamást, hogy kezdeményezzen tárgyalást a háziorvosokkal, a 
polgármester, az alpolgármester és a jegyző részvételével.  

 
 

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.  

14/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Humán Bizottság elnökét, Ország Mihály Andrást, valamint 
tagját, Kiss Tamást, hogy kezdeményezzen tárgyalást a háziorvosokkal, a 
polgármester, az alpolgármester és a jegyző részvételével.  

 
 

 

 

9. 2015. évi önkormányzati szervezésű rendezvények 
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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Hozzászólások: 

 

Ország Mihály András képviselő: 210 éves Nyáry Pál évfordulóját javasolja felvenni a rendezvények 
közé. A március 15-i megemlékezés is a Művelődési Házba javasolja szervezni. Továbbá 
egészségnapot is javasol szervezni. 
 
Albert Ottó képviselő Mészáros Sándor polgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy ő is 
táncolt a szüreti bálosok között. Anno semmi segítséget nem kaptak a szervezésnél.  
Nem javasolja a rendezvény önkormányzati szinten történő támogatását.   
 
Kiss Tamás képviselő: szerezze vissza a régi formáját a rendezvény. Amennyiben nem megy másként 
a rendezvény megszervezése, akkor szálljon be az önkormányzat.  
 
Kemenár Lászlóné iskolaigazgató: szülői közösség kereste meg, segítenének a megszervezésben. 
Velük közösen az önkormányzat sikeresen megszervezhetné a rendezvényt.  
 
Ország Mihály András képviselő: közeledik az időpont, ne szálljon be az önkormányzat, csak 100 
eFt-tal. Véleménye szerint a nosztalgia szüreti bál volt az igazi utolsó színvonalas bál.  
 
Maszel László alpolgármester Albert Ottó képviselővel is egyetért így nincs értelme megrendezni, de 
Kiss Tamás képviselővel is egyetért, ha a színvonal megfelelőnek látszik, meg kellene szervezni. Meg 
kell találni a szervezőket hozzá. Nem javasolja a bál megrendezését, inkább csak a felvonulást.  
  
Mészáros Sándor polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy a táblázatból a szüreti 
bál kikerül és február 27-én Nyáry Pál születési évfordulójának megemlékezéssel bővül a program, a 
későbbiekben az egészségnap is megszervezésre kerül.  
 
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 2015. évi 
önkormányzati szervezésű rendezvények esemény-naptárát az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 

Ünnepnap Megnevezés Javasolt időpont Helyszín 

Február 
Megemlékezés Nyáry Pál 
születésének 210. évfordulójáról 

Február 27. 
Nyáry Pál 
Pihenőpark 

Március 8. Nőnap Március 7. (Szombat) Művelődési Ház 

Március 15. Nemzeti ünnep Március 15. (Vasárnap) 
Általános Iskola 
aulája 

Április 11. A költészet napja Április 11. (Szombat) Községi Könyvtár 

Május 26. Hősök napja Május 23. (Szombat) Hősök szobránál 

Június 4. Trianon Június 6. (Szombat) Művelődési Ház 

Szeptember V. Nyáregyháza Fesztivál Szeptember 4-5-6. (P-V) 
Polgármesteri 
Hivatal udvara 

Október 1. Idősek világnapja Október 3. (Szombat) Művelődési Ház 

Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja Október 6. (Kedd) 
Iskola – Hősök tere 
(fáklyás felvonulás) 

Október 23. Nemzeti ünnep Október 23. (Péntek) Művelődési Ház 

December 24-26. Falukarácsonyi ünnepség December 19. (Szombat) 
Általános Iskola és 
környezete 
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 Egészségnap 
Később lesz 
meghatározva 

Később lesz 
meghatározva 

 
 

 
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.  

15/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 
önkormányzati szervezésű rendezvények esemény-naptárát az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 

Ünnepnap Megnevezés Javasolt időpont Helyszín 

Február 
Megemlékezés Nyáry Pál 
születésének 210. évfordulójáról 

Február 27. 
Nyáry Pál 
Pihenőpark 

Március 8. Nőnap Március 7. (Szombat) Művelődési Ház 

Március 15. Nemzeti ünnep Március 15. (Vasárnap) 
Általános Iskola 
aulája 

Április 11. A költészet napja Április 11. (Szombat) Községi Könyvtár 

Május 26. Hősök napja Május 23. (Szombat) Hősök szobránál 

Június 4. Trianon Június 6. (Szombat) Művelődési Ház 

Szeptember V. Nyáregyháza Fesztivál Szeptember 4-5-6. (P-V) 
Polgármesteri 
Hivatal udvara 

Október 1. Idősek világnapja Október 3. (Szombat) Művelődési Ház 

Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja Október 6. (Kedd) 
Iskola – Hősök tere 
(fáklyás felvonulás) 

Október 23. Nemzeti ünnep Október 23. (Péntek) Művelődési Ház 

December 24-26. Falukarácsonyi ünnepség December 19. (Szombat) 
Általános Iskola és 
környezete 

 Egészségnap 
Később lesz 
meghatározva 

Később lesz 
meghatározva 

 
 

 

 

10. Lakáskérelem 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

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

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Humán Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tárgyalta a napirendi pont előterjesztését, ezért a bizottsági döntés ismertetésére átadja a 
szót Ország Mihály András képviselőnek.  
 
Ország Mihály András képviselő: a bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
 
Hozzászólások: 

 
Mészáros Sándor polgármester javasolja, hogy a szociális bérlakás igénylésekkel kapcsolatos korábbi 
kérelmek elutasításra kerüljenek – ne legyenek felfüggesztés alatti kérelmek.  
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Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy a jövőbeni kérelmeket nem tudja az önkormányzat előre 
elutasítani. 
 
 
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 határozat mellékletét képező műszaki tartalom 
szerinti felújítás teljesítésének esetén Kemenár Mihály részére 
bérbe adja a Nyáregyháza, Dózsa György út 30. sz. alatt lévő 
8. sz. lakást. 
A felújítás költségeinek beszámítása, a lakbér megállapítása a 
4/1994. (VII. 20.) önkormányzati rendelet szerint történik. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintettet értesítse. 
 
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.  

16/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat mellékletét képező műszaki tartalom 
szerinti felújítás teljesítésének esetén Kemenár Mihály részére 
bérbe adja a Nyáregyháza, Dózsa György út 30. sz. alatt lévő 
8. sz. lakást. 
A felújítás költségeinek beszámítása, a lakbér megállapítása a 
4/1994. (VII. 20.) önkormányzati rendelet szerint történik. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
határozatáról az érintettet értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
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 további 
benyújtott szociális lakásigényléseket – biztosítható lakás hiányában – 
elutasítja.  

 
 

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.  
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17/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a további 
benyújtott szociális lakásigényléseket – biztosítható lakás hiányában – 
elutasítja.  

 
 

 

11. Egyebek 
a) Monori szakrendelést támogató alap 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tárgyalta a napirendi pont előterjesztését, ezért a bizottsági döntés ismertetésére átadja a 
szót Albert Ottó képviselőnek.  
 
Albert Ottó képviselő: a bizottság javasolja áttenni a következő testületi ülésre a napirendi pont 
tárgyalását. Az egyeztetés után, a tárgyalás fényében javasol dönteni a kérdésről.  
 
 
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 Monori 
Szakrendelést támogató alap létrehozásával kapcsolatos döntését a következő 
rendes ülésre elhalasztja. 

 
 

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.  

18/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori 
Szakrendelést támogató alap létrehozásával kapcsolatos döntését a következő 
rendes ülésre elhalasztja. 

 
 
 

b) Focipálya sportolásra alkalmassá tétele 
 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tárgyalta a napirendi pont előterjesztését, ezért a bizottsági döntés ismertetésére átadja a 
szót Albert Ottó képviselőnek.  
 
Albert Ottó képviselő: Felvette a kapcsolatot a SILK-vezetőjével, személyes találkozót szeretne, ahol 
a testületi tagok is ott lennének, valamint Zinger Miklós jegyző is.  
 
Mészáros Sándor polgármester: Szécsényi Pál kérelme is kiosztásra került. A két ajánlat közül 
dönteni kell.  
 
Hozzászólások: 

 

Albert Ottó képviselő alkalmatlannak találja a második jelentkezőt. Nem javasolja az ajánlata 
elfogadását.  
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Kiss Tamás képviselő: a SILK-ről hallotta, hogy megbízható.  
 
Ország Mihály András képviselő javaslata, hogy várja meg a testület a személyes egyeztetéseket. 
Addig ne döntsenek a kérdésben.  
 
Maszel László alpolgármester nem ért egyet, döntsön a testület, Surman mellett.  
 
Mészáros Sándor polgármester összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy a testület javasolja 
tárgyalásra felhatalmazni Albert Ottót, Maszel Lászlót, Mészáros Sándort és Zinger Miklóst annak 
érdekében hogy a SILK SC vezetőjével személyes egyeztetést folytassanak le – prioritást élvez a 
jelentkező. Amennyiben a tárgyalások indokolják, kössenek együttműködési megállapodást is.  Ha ez 
nem vezet eredményre, vegyék fel a kapcsolatot a Régió SC-vel.   
 
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 
 

Határozati javaslat 
 

1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Albert Ottó képviselőt, Maszel László alpolgármestert, 
Mészáros Sándor polgármestert és Zinger Miklós jegyzőt, hogy az 
együttműködés részleteiről – a költségvetésben sportpálya felújítására 
meghatározott keret erejéig – egyeztessenek a SILK SC vezetőjével.  

2. Eredményes tárgyalás esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges együttműködési megállapodást 
megkösse. 

3. Eredménytelen tárgyalás esetén a Képviselő-testület megbízza az 1. 
pontban nevezetteket, hogy kezdeményezzenek egyeztetést a Régió SC 
vezetőségével. 

 
 

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.  

19/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

1. Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Albert Ottó képviselőt, Maszel László alpolgármestert, 
Mészáros Sándor polgármestert és Zinger Miklós jegyzőt, hogy az 
együttműködés részleteiről – a költségvetésben sportpálya felújítására 
meghatározott keret erejéig – egyeztessenek a SILK SC vezetőjével.  

2. Eredményes tárgyalás esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges együttműködési megállapodást 
megkösse. 

3. Eredménytelen tárgyalás esetén a Képviselő-testület megbízza az 1. 
pontban nevezetteket, hogy kezdeményezzenek egyeztetést a Régió SC 
vezetőségével. 

 
 
 

c) Szociális bérlakás fürdőszoba átépítése 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Humán Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tárgyalta a napirendi pont előterjesztését, ezért a bizottsági döntés ismertetésére átadja a 
szót Ország Mihály András képviselőnek.  
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Ország Mihály András képviselő: a bizottság javasolja a Műszaki Feladatellátó Társulással 
megvizsgáltatni az épületet, beáraztatni a költségeket.  A bizottság véleménye, hogy el kell végezni ezt 
a munkát.  
 
Hozzászólás: 

 

Maszel László alpolgármester véleménye, hogy a bérlővel kell megbeszélni a dolgokat – vagy 
beleegyezik, vagy elköltözik. A feltárásnál mindenképpen a segítségére van szükség. A 
vezetékezéshez szakember kell.  
 
Mészáros Sándor polgármester véleménye, hogy az önkormányzati tulajdon esetében, a bérlőnek már 
az első alkalommal kellett volna szólnia a problémáról.  
 
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 megbízza 
a polgármestert, hogy készíttessen felmérést a Nyáregyháza, Dózsa György 
út 30. 1. számú lakás fürdőszobájának átépítéséhez szükséges munkákról, 
azok költségeiről, a csak szakemberrel végezhető munkákra pedig kérjen be 
árajánlatokat, majd terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
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.  
 
 

20/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
a polgármestert, hogy készíttessen felmérést a Nyáregyháza, Dózsa György 
út 30. 1. számú lakás fürdőszobájának átépítéséhez szükséges munkákról, 
azok költségeiről, a csak szakemberrel végezhető munkákra pedig kérjen be 
árajánlatokat, majd terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

d) 1412. hrsz-ú ingatlanon lévő önkormányzati lakás értékesítése 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti előterjesztését. Értékbecslést javasol. Az épület jelenlegi 
állapotában alkalmatlan a bérbeadásra. Az írásban kiadott előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése 
nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
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Hozzászólások: 

 

Maszel László alpolgármester: körbevezette a másik érintettet, aki nem jelentkezett azóta sem, 
biztosan nem érdekli a továbbiakban. Az épület mögötti hátsó falon beázás van. A felértékelést 
javasolja.  
 
Albert Ottó képviselő kérdésére válaszolva Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy a felértékelésre 
azért van szükség mert, így nem lehet később vita tárgya az ingatlan értéke.  
 
 
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 
tulajdonában álló 1412. hrsz-ú ingatlan értékbecslésének elkészíttetésével 
megbízza a polgármestert.  
Az értékbecslés szükséges fedezetét a 2015. évi költségvetése terhére 
biztosítja.  
 
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. 
 

21/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló 1412. hrsz-ú ingatlan értékbecslésének elkészíttetésével 
megbízza a polgármestert.  
Az értékbecslés szükséges fedezetét a 2015. évi költségvetése terhére 
biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 

e) Napsugár Óvoda nyári zárva tartási kérelme 
 
Mészáros Sándor polgármester ismerteti az óvoda kérelmét. A kérelem elfogadását javasolja. Az  
elhangzott előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése nincs, várja a hozzászólásokat, kérdéseket.  
 
Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Napsugár Óvoda és Tagintézménye 2015. évi nyári zárva tartásának 
időpontjait az alábbiak szerint tudomásul veszi: 
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A felsőnyáregyházi tagóvoda nyári zárva tartása (Jókai út 1.): 
2015. június 22. – július 19. 
Nyitás: 2015. július 20. 
 
A Napsugár Óvoda nyári zárva tartása (Ady Endre út 1/A): 
2015. július 20. – augusztus 16. 
Nyitás: 2015. augusztus 17. 
 

 
 

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.  

22/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Napsugár Óvoda és Tagintézménye 2015. évi nyári zárva tartásának 
időpontjait az alábbiak szerint tudomásul veszi: 
 
A felsőnyáregyházi tagóvoda nyári zárva tartása (Jókai út 1.): 
2015. június 22. – július 19. 
Nyitás: 2015. július 20. 
 
A Napsugár Óvoda nyári zárva tartása (Ady Endre út 1/A): 
2015. július 20. – augusztus 16. 
Nyitás: 2015. augusztus 17. 
 

 
 
 

12. Polgármesteri tájékoztató 
 

Mészáros Sándor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket:  
- A Dózsa György út 30. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban kiégtek a villanyórák. A 
Démász lekapcsolta az összes áramot, kivéve azt az egy lakást, ahonnét most működik a 
hosszabbítós áramellátás. Ideiglenes áramot kért a szolgáltatótól biztosítani, amint az a falunapon 
is volt. Meg kell határozni, hogy milyen szinten járuljon hozzá az önkormányzat a felújításhoz, 
előreláthatólag 1-2 MFt-os költség is lehet. 2010 előtt is foglalkoztak a témával, de olyan összegű 
volt a Démász ajánlata, amelyet nem tudtak elfogadni. 
 
- A Pilisi Rendőrörs épületét bejárták a környező települések polgármestereivel. A pilisiek 
támogatást szeretnének az őrs felújításához, mert azok nagyon rossz állapotok vannak. Felmerült 
még, hogy egy másik, nagyobb épületbe költözne át az őrs. De ha ez nem sikerül, akkor támogatni 
javasolja a felújítást, átalakítást. Lakosságszám alapú támogatást javasoltak. Jelenleg karbantartási 
összeget tud biztosítani a rendőrség. A költségvetésben 50 eFt. üzemanyag támogatást javasol újra 
megállapítani a körzeti megbízott munkájához.  
 

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben a 
Pilisi Rendőrőrs részére 50.000,- Ft üzemanyag támogatást biztosít.  
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Az összeget Nyáregyháza Község Önkormányzata tulajdonát képező MOL 
kártyára kell átutalni, amelyről az üzemanyag vásárlást a nyáregyházi körzeti 
megbízott végzi. 
 
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. 
 

23/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben a 
Pilisi Rendőrőrs részére 50.000,- Ft üzemanyag támogatást biztosít.  
Az összeget Nyáregyháza Község Önkormányzata tulajdonát képező MOL 
kártyára kell átutalni, amelyről az üzemanyag vásárlást a nyáregyházi körzeti 
megbízott végzi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 

- Javasolja továbbá a helyi utak karbantartására költségvetési összeg átcsoportosítását a határozati 
javaslata alapján.    

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

Határozati javaslat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Hunyadi János út, a Nefelejcs utca, a Virág utca felújítását, a Mátyás király 
út padkarendezését, mint önkormányzati feladatot az Önkormányzat 
egyszemélyi tulajdonában lévő Nyárfa Településüzemeltetési és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37., adószám: 21063387-2-
13, képv.: Krizsán Mihály ügyvezető) útján látja el. A munkák részletes 
műszaki tartalma a határozat melléklete. A Nyárfa Kft. minimum 3 db ajánlat 
beszerzésére köteles, és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel jogosult és köteles 
az építési vállalkozási szerződést megkötni. A Képviselő-testület a munka 
elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrást a pályázat eredményhirdetését 
követő 8 napon belül bocsátja a Nyárfa Kft. rendelkezésére. A Nyárfa Kft. az 
építési munkák műszaki-pénzügyi átadás-átvételét követően köteles a 
megvalósult beruházást Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának átadni, 
és a felhasznált pénzügyi forrással elszámolni. 
Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a jelen határozat értelmében az egyszemélyi alapítói 
döntést írja alá. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
 



57. oldal 

 

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.  
 

24/2015. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Hunyadi János út, a Nefelejcs utca, a Virág utca felújítását, a Mátyás király 
út padkarendezését, mint önkormányzati feladatot az Önkormányzat 
egyszemélyi tulajdonában lévő Nyárfa Településüzemeltetési és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37., adószám: 21063387-2-
13, képv.: Krizsán Mihály ügyvezető) útján látja el. A munkák részletes 
műszaki tartalma a határozat melléklete. A Nyárfa Kft. minimum 3 db ajánlat 
beszerzésére köteles, és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel jogosult és köteles 
az építési vállalkozási szerződést megkötni. A Képviselő-testület a munka 
elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrást a pályázat eredményhirdetését 
követő 8 napon belül bocsátja a Nyárfa Kft. rendelkezésére. A Nyárfa Kft. az 
építési munkák műszaki-pénzügyi átadás-átvételét követően köteles a 
megvalósult beruházást Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának átadni, 
és a felhasznált pénzügyi forrással elszámolni. 
Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a jelen határozat értelmében az egyszemélyi alapítói 
döntést írja alá. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Maszel László alpolgármester az utak mentén és egyéb közterületeken tapasztalt szemeteléssel 
kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint néhány vadkamera kihelyezése megoldaná a 
problémát.  

 
 

Kiss Tamás képviselő elhagyta a termet. A jelenlévő képviselők száma 4 főre változik.  
 

 
 

13. Díszpolgári cím adományozása – szóbeli előterjesztés 
Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
 
Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a napirendi pont tárgyalásához nem 
szükséges a zárt ülés elrendelése, ezért a testületi ülés továbbra is nyilvános. A Humán Bizottság a 
testületi ülést megelőzően tárgyalta a napirendi pont előterjesztését, ezért a bizottsági döntés 
ismertetésére átadja a szót Ország Mihály András képviselőnek.  
 
Ország Mihály András képviselő: nem hangzott el javaslat a cím adományozásáról.  
 
Mészáros Sándor polgármester megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés nem érkezett. Az 
elhangzottak alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

 
Határozati javaslat 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
adományoz díszpolgári címet 2015. évben. 

 




