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Jegyzőkönyv 

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Vállalkozói Inkubátorház 
   2094 Nagykovácsi Kossuth L. utca 78.   

Időpontja:   2016. március 31. (csütörtök) 17 óra  
 
Meghívott képviselők: Kiszelné Mohos Katalin polgármester, Szemesy Barbara 
alpolgármester, dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester, Bánóczi Margit képviselő, 
Fodor Attila képviselő, Gerely Gábor képviselő, Honti Zoltán képviselő, dr. Klein Katalin 
képviselő, Dr. Szabó András Lajos képviselő, Tegzes Endre képviselő 
 
Meghívottak: dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal, Dr. Klein Ferenc 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Oktatási, kulturális, sport, turisztikai és 
környezetvédelmi bizottsági tagjai: Kropkó Péter, Szabó Orsolya, Gerlóczyné Furulyás 
Katalin. Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság tagjai: Horváthné Holéczy Katalin, 
Erdélyi Zoltán. Ügyrendi, összeférhetetlenségi, jogi és külső kapcsolatok bizottság 
tagjai: dr. Lovas András, dr. Borók György. Egészségügyi és szociális bizottság tagjai: 
Dvorzsák-Pintér Tünde, Karczewicz Ágnes. Diószeghy Tünde Öregiskola Közösségi 
Ház és Könyvtár vezető, Reindl Gyula Nagykovácsi Általános Iskola mb. igazgató, 
Tóth Mária Erzsébet Kispatak Óvoda mb. vezető, Kántor Ágnes NATÜ Kft. ügyvezető, 
Móczár Ágnes Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezető  
 
Meghívottak a hivatalból: Papp István jegyző, dr. Németh Zsanett aljegyző, Györgyi 
Zoltán főépítész, Perlaki Zoltán osztályvezető, dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető, 
Grégerné Papp Ildikó osztályvezető  
 
Megjelent képviselők: Kiszelné Mohos Katalin polgármester, Szemesy Barbara 
alpolgármester, dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester, Bánóczi Margit képviselő, 
Fodor Attila képviselő /késett/, Gerely Gábor képviselő, Honti Zoltán képviselő, dr. 
Klein Katalin képviselő, dr. Szabó András képviselő, Tegzes Endre képviselő 
 
Megjelentek a hivatalból: Papp István jegyző, dr. Németh Zsanett aljegyző, Györgyi 
Zoltán főépítész, Perlaki Zoltán osztályvezető, Grégerné Papp Ildikó osztályvezető, 
Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető, Kissné Szalay Erzsébet jegyzőkönyvvezető 
 
Megjelent továbbá: dr. Major Miklós Budakeszi Járási Hivatal, Móczár Ágnes 
Lenvirág Bölcsőde vezető, Ernei Júlia Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, Szabó 
Orsolya OKB tag, Karczewicz Ágnes EÜB tag, Tóth Mária Erzsébet Kispatak Óvoda 
vezető, valamint mintegy 10 fős hallgatóság. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 
Képviselő-testület megjelent tagjait, meghívott vendégeinket és a megjelent 
hallgatóságot, mindig örülünk annak, ha kíváncsiak a munkánkra, és arra, hogy 
hogyan születnek a döntéseink. Fodor Attila képviselő úr jelezte, hogy a mai napon 
később fog érkezni, ezért az Oktatási bizottsági elnöki feladatokat átruházta Bánóczi 
Margit képviselő asszonyra. Megállapítom, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 fő,  
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ezért a testület határozatképes. Mielőtt elkezdenénk tárgyalni a mai napirendi 
pontjainkat, néhány fontos dologról szeretném tájékoztatni a lakosságot és képviselő-
társaimat.  
Az Általános Iskola igazgatójának Fehér Imrét választották meg, már meg is kezdte 
munkáját. A március 15-i községi ünnepségen már közreműködött, és külön ki kell 
emelnem, hogy olyan rendkívül magas színvonalú volt a rendezvény, hogy 
mindenkinek köszönettel tartozunk a szervezésért illetve a szereplésért. Külön 
köszönöm a családoknak, hogy egy négy napos ünnepen arra szánták az idejüket, 
hogy a község lakosságának ezt a szép rendezvényt megteremtsék. 
Fontos hírünk még, hogy Gulyás Dénes, közösségünk megbecsült tagja március 15-
én vehette át a már régen megérdemelt Kossuth-díját. Gulyás Dénes Liszt Ferenc díjas 
operaénekes, Magyar Örökség Díjas, Kiváló és Érdemes Művész, a Pécsi Nemzeti 
Színház zenei igazgatója. Az operairodalom leghíresebb tenorszerepeiben nyújtott 
világszerte nagy sikert arató alakításai mellett más komolyzenei műfajokban is 
elsőrendű előadásokat magában foglaló művészi pályája, valamint a fiatal ének- és 
zeneművészek képzését, illetve pályakezdését segítő fáradhatatlan oktatói munkája 
elismeréseként vehette át a kitüntetést. Szívből gratulálunk neki. 
A következő hírünk, hogy a jó idő megérkezésével elindultak az úthelyreállítások és a 
kátyúzások, melyre régóta vár a lakosság. Igyekszünk maximálisan, a lehetőségekhez 
és az anyagi keretekhez képest a legtöbb helyreállítást elvégezni, illetve a csatorna 
kivitelezés során garanciában vállalt feladatokat is elkezdheti már a kivitelező. 
Következő örömteli hírünk, hogy elindult az önkormányzat Facebook oldala. 
Igyekszünk naprakészen tartani, kérjük, hogy kövessék az ott megjelenő 
információkat. 
Szintén újdonság, hogy április 4-től elindul a Zsíroshegyi buszjárat. Egy vállalkozás 
fogja üzemeltetni, az önkormányzat támogatásával. Honlapunkon és Facebook 
oldalunkon is részletesen olvasható az útvonala és a menetrendje is.  
Fontos hír továbbá, hogy a korábbi heti egyszeri vérvételi lehetőség márciustól heti 
kétszeri alkalomra nőtt. Hétfőn reggel 7-9 óráig, kedden pedig 8-10 óráig van erre 
lehetőség.  
Nagy örömhír, hogy a Nagykovácsi Művészeti Iskola rendkívüli eredményeket ért el 
különféle országos versenyeken. Ezúton szeretnénk gratulálni nekik. Klarinét és 
furulya versenyen aranyérmet szerzett egy-egy növendékük, ezen kívül kamara 
versenyen, nemzetközi versenyen is nyertek. Különösen nagy dolog, hogy a Bartók 
rádió vezetésétől egy márványtermi nyilvános koncert lehetőséget kaptak, amit felvett 
a Magyar Rádió, és 2016. április 17-én 10 óra 30 perckor meghallgatható lesz. 
Gratulálunk minden fellépőnek, és a felkészítő tanároknak is. 
Most pedig térjünk rá a mai ülés napirendjére. Napirend előtt mindenki megkapta az 
írásbeli beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a folyamatban lévő 
jogügyletekről, valamint a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról. A mai ülés 
napirendje a kiküldött meghívóban szereplőhöz képest módosult, mivel a 10. 
napirendet az előterjesztő visszavonta. Az így módosított napirendhez van-e javaslat, 
hozzászólás? Amennyiben nincs, indítható a szavazás. 
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Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
27/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Képviselő-testület 2016. március 31-én megtartott ülésének napirendje 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. 
március 31-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja. 
 
1. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 

szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

2. Talajterhelési díj rendelet megalkotása  

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről  

4. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolója  

5. A Kispatak Óvoda 2016/2017. nevelési év beiratkozási rendje és az indítható 
csoportok számának meghatározása, 2016. évi nyári nyitvatartási rendje, 
SZMSZ jóváhagyása  

6. A Kispatak Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatának 
kiírása  

7. A 2016. évre vonatkozó Közbeszerzési terv  

8. A 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet alapján civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázat elbírálására Bíráló bizottság létrehozása  

9. Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola termeinek bérleti díjáról  

10. Emlékszoba kialakítása az 1956-os forradalom tiszteletére, pályázati 
támogatás igénybevételével  

11. Döntés az ebr42 309892 számú vis maior pályázat beadásához önrész 
biztosításáról  

12. Állami víz- és csatornatámogatási igény bejelentése a 2016. évre 
vonatkozóan  

13. A Nagykovácsi Zenei Alapítvány helyiségkérelme  

14. Elvi döntés a Nagykovácsi út melletti gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató 
terület (Gksz) fejlesztéséről  

15. Elvi döntés a budai agglomerációs települések kötöttpályás fejlesztési 
lehetőségeinek részletes vizsgálatáról  

ZÁRT ÜLÉS: 
 
16. A 4561/9. helyrajzi számú, természetben a 2094 Nagykovácsi Bánya utcai 

ingatlanon tervezett beruházással kapcsolatos döntések  

17. Cseh Tibor jogi képviselője útján előterjesztett módosított egyezségi 
ajánlata  
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
1. napirendi pont 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Kérem 
osztályvezető asszonyt, hogy ismertesse azokat a lényeges pontokat, ahol a rendelet 
módosításra került. 
 
Grégerné Papp Ildikó: Általánosságban az alábbi módosítások váltak indokolttá a 
helyi szociális rendelet kapcsán:  
- az egyes támogatási formákra való jogosultságok könnyebben elérhetővé 
tétele.  
- A jövedelemhatárok magasabb összegben kerülnek meghatározásra, valamint  
- differenciált jövedelmek kerülnek egységesen bevezetésre aszerint, hogy valaki 
családban vagy egyedül él.  
- több támogatási formánál (gyógyszertámogatás, babakelengye, rendkívüli 
települési támogatás) a megállapítható támogatások összegének emelése vált 
indokolttá. 
- az egyes támogatási formáknál a jogosultsági időszak egységesítése 
szükséges: a kérelem benyújtásától számított egy évben kerüljön megállapításra a 
gyógyszertámogatás és a közüzemi támogatás is, ne pedig az adott naptári év 
december 31-ig. 
Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (Ket.) 2016. január 1-jével változása – sommás eljárás- és 8 napos 
általános eljárási határidő bevezetése – tette indokolttá azt, hogy az eljárási szabályok 
közé bekerüljön a kérelem elutasítása abban az esetben, ha a kérelmező nem csatolja 
a kérelem kötelező mellékleteit.  
Az eljárási szabályok között kerül további részletezésre a jövedelem igazolására 
szolgáló dokumentumok, tekintettel arra, hogy ez mindig nehézséget okoz a 
kérelmező feleknek. 
Egyes támogatási formák változásai a tavalyi szabályozáshoz képest: 
Fűtési és közüzemi támogatás feltételrendszere egységesítésre kerül: az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ában való meghatározással (71.250 
Ft) valamint a korábbi fűtési támogatás szigorított feltételeinek törlésével. EÜ Szoc B 
módosítás: egyedülállók kiemelése, 400 % meghatározása 114.000 Ft 
Ápolási támogatásnál technikai jellegű kiegészítésre -az ápolt személy halála esetén 
járó ápolási támogatás szabályozásának rögzítése vált indokolttá a gyakorlati 
tapasztalatok  
Az idősebb korosztály részére könnyebben elérhető gyógyszertámogatás érdekében 
az EÜ és Szoc B javaslata alapján a 70 év alatti egyedülállóknál a 1 főre jutó jövedelem 
határ 350 %-ra 99.750 Ft emelkedik.  
70 év felettieknél 450%, azaz 142.500 Ft jövedelmek esetén válhat jogosulttá 
maximálisan 10.000,- Ft/hónap összegre emelt támogatásra a jogosult. 
Rendkívüli települési támogatás egy naptári évben adható összegének 150.000,- Ft-
ra emelése mellett a jogosultsági feltételrendszer átalakítása, differenciálása 
szükséges: az egyedülálló, a gyermekét egyedül nevelő szülő, a tartósan beteg 
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gyermeket nevelő szülő és a 3 vagy több gyermeket nevelő szülő részére magasabb 
jövedelemhatár (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-a- 
85.000 Ft), egyébként pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-ában kerül meghatározásra a jövedelemhatár. 
A jövőben a Húsvéti ünnepek időszakában is adható lesz természetben nyújtott 
települési támogatás, ennek összege 10.000 Ft nagyságrendű. 
Babakelengye összegének 60.000,- Ft-ra emelése mellett az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 500%-ában meghatározott jövedelemhatár 142.500 
Ft teszi széles körben elérhetővé az újszülött gyermekek családja által kérelmezhető 
támogatási formát. 
Gyermekétkeztetési díjkedvezmény jövedelemhatárát a többi támogatási formához 
igazodóan az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ában ( 71.250 
Ft) javasolt meghatározni.  
Táboroztatási támogatást a korábbi nyári hónapokban történő étkezéshez való 
hozzájárulásról a rászoruló gyermekek tényleges táboroztatási támogatássá alakítása 
történt meg. Alap esetben a jövedelemhatár 85.500 Ft ( 300%).  
Kiemelésre került az egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy ha családban  
magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező ,  3 v több gyermeket nevelő 
családok, akiknél 350 % jövedelemhatár – 99.750 Ft. 
Kérelemhez csatolandó a táboroztató igazolásával ellátott tábori jelentkezési lap 
másolata. A támogatási összeg: 15.000 Ft/gyermek/tábor 
Figyelemmel a helyi szociális rendeletben szükségessé vált sok apró módosításra, a 
helyi szociális rendelet kezelhetősége és átláthatósága miatt célszerű teljesen új helyi 
szociális rendelet megalkotása és a korábbi hatályon kívül helyezése. 
A szociális ellátásoknál korábban már bevált gyakorlat szerint, valamint figyelemmel a 
rövid eljárási határidők miatt a hatáskör gyakorlója a polgármester. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Az előterjesztést az 
Egészségügyi bizottság tárgyalta. A rendelet-tervezethez módosító indítványt nyújtott 
be a bizottság. Átadom a szót dr. Klein Katalin levezető elnöknek, hogy ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
dr. Klein Katalin: A bizottság ülésén egyesével vettük végig azokat a módosításokat, 
amelyek azt szolgálják, hogy a szociális háló szélesedjen. Ezért külön köszönetet 
mondok osztályvezető asszonynak. A három módosítást szeretném kiemelni, melyet 
a bizottság indítványában javasolt a Képviselő-testületnek. A bizottság személyes 
tapasztalatok alapján hozta meg javaslatait, mert ahogy találkoztunk egyedülállókkal 
és idősekkel, jelzés értékűek voltak az ő kívánságaik, illetve panaszaik. A támogatás 
lehetőségéből sokszor azért estek ki, mert pár ezer Ft-tal volt a jövedelmük határa a 
meghatározott fölött. Indokoltnak láttuk kiemelni az egyedülállók támogatását, 
különösen fűtési időszakban. Az időseknél ugyancsak gondot jelentett a gyógyszerek 
magas költsége. Ezért emeltük meg a jövedelemhatárt, illetve az adható támogatás 
összegét is. A bizottság egyhangú szavazattal fogadta el a módosítást és javasolja a 
rendeletet elfogadásra. A rendelet kapcsán ezúton szeretném kérni a lakosság 
segítségét. Nagykovácsiban jól működik az a segítő szándékú civil kör, ami úgy tűnik, 
nem eléggé ismert, nem tudnak róla a lakosok. A múlt havi Tájolóban egy egész oldal 
foglalkozik a családsegítéssel, de én külön szeretném kiemelni a Nagykovácsi 
önkéntes segítők létét, illetve azt a feladatot, amit ők ellátnak, ha megkeresés érkezik. 
Kérek mindenkit, aki tud a környezetében rászorulót, akkor az jelezze.  
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Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Fontos volt ez az az utóbbi 
felhívás. Kérdezem, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor először 
a módosító indítványról, majd a rendeletről szavazunk. Tehát most a módosító 
indítványt teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 
 
Tárgy: Az Egészségügyi és szociális bizottság módosító indítványa a szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló 

önkormányzati rendelethez 

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja a rendelet-tervezet alábbi kiegészítéseit az Egészségügyi és szociális 
bizottság módosító indítványa szerint. 
 
1. 
A rendelet-tervezet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint egészüljön ki: 
 
„(2) Fűtési támogatás állapítható meg annak a lakás- vagy háztulajdonosnak, akinél 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló személy esetében a 400 %-át.” 
 
2.  
A rendelet-tervezet 8. § (2) bekezdés az alábbi b) ponttal egészüljön ki: 
 
„b) a 70. életévét nem töltötte be, egyedülálló, és az egy főre jutó havi jövedelme az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,” 
 
3. 
A rendelet tervezet 8. § (2) bekezdésének b), c) és d) pontjának helyébe az alábbi c) 
pont lépjen: 
 
„c) a 70. életévét betöltötte, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át” 
/nem haladja meg./ 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Most a rendeletet teszem fel 
szavazásra az elfogadott módosítással együtt. Elfogadásához minősített többség 
szükséges. Indítható a szavazás. 
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Megállapítom, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 04.) 
önkormányzati rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni ellátások szabályozásáról. 
 

 
2. napirendi pont 
Talajterhelési díj rendelet megalkotása 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta. Átadom a szót Tegzes Endrének, hogy 
ismertesse a Pénzügyi bizottság álláspontját. 
 
Tegzes Endre: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás, 
vélemény. Nincs. Akkor szavazásra teszem fel az előterjesztésben foglalt rendelet-
tervezetet. Elfogadásához minősített többség szükséges. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen szavazattal elfogadta Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának 8/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendeletét a talajterhelési 
díjról. 
 

3. napirendi pont 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak, mivel a hivatal 
tevékenységéről szóló beszámoló elkészítése a jegyző feladata. 
 
Papp István jegyző: Röviden ismertette az előterjesztést.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Itt ragadom meg az alkalmat, 
hogy a Képviselő-testület nevében megköszönjem a Polgármesteri hivatal dolgozóinak 
a munkáját, hisz munkájukat nagy elhivatottsággal végzik, a nem éppen ideális 
körülmények ellenére. Az előterjesztést az Ügyrendi bizottság tárgyalta. Átadom a szót 
Bánóczi Margitnak, hogy ismertesse az Ügyrendi bizottság álláspontját. 
 
Bánóczi Margit: Az előterjesztést az Ügyrendi bizottság megtárgyalta. Az 
előterjesztést 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.   
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
dr. Klein Katalin: Én is szeretném megköszönni a hivatal munkáját, hihetetlen 
gyorsan kapunk választ a kérdéseinkre, és ez nagyon megkönnyíti a munkánkat. 
Szeretném megkérdezni jegyző úrtól, hogy a lakosság részéről vannak-e olyan 
jelzések, amelyeken javítani lehetne, nagyobb számú lakost érint és ebben a 
Képviselő-testület tudna segíteni. 
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Papp István jegyző: Természetesen ér bennünket kritika, de jellemzően konkrét 
ügyekben. Olyan problémáról nem tudok beszámolni, amelyben a Képviselő-testület 
segítségét kérnénk.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Van-e további hozzászólás, 
vélemény? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot az 
előterjesztésben foglaltak szerint. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 
 
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 

4. napirendi pont 
Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolója 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Itt van 
körünkben Ernei Júlia, intézményvezető asszony felkérésére helyettesíti őt. El kell még 
mondani, hogy Gyarmati Hilda, Öregiskolában dolgozó kolléganőnk hamarosan 
nyugdíjba megy. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az eddigi 
munkáját. Most pedig kérem Ernei Júliát, hogy néhány szóban ismertesse a 
beszámolót.  
 
Ernei Júlia: Ismertette az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi 
beszámolóját. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Az előterjesztést az 
Oktatási bizottság tárgyalta, átadom a szót Bánóczi Margitnak, hogy ismertesse az 
Oktatási bizottság álláspontját. 
 
Bánóczi Margit: Az előterjesztést az Oktatási bizottság megtárgyalta, 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Van-e további hozzászólás?  
 
dr. Klein Katalin: Nem egészen a szakmai munkához tartozik, de nagyon 
lényegesnek tartom kiemelni. Van egy technikai munkatársa az Öregiskolának, 
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Görgényi Gábor. Köszönöm a lelkiismeretes hozzáállását ehhez a munkához. Mindig 
pontosan itt van, mindig minden rendben történik. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm ezt a hozzászólást, mert valóban 
nagyon fontos. Azt még hozzátenném, hogy az intézmény többi dolgozója is nagyon 
nehéz munkaidő beosztásban dolgozik. Nekik is köszönjük szépen a munkájukat. 
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 
 
Tárgy: Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi 
beszámolójának elfogadásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézményvezető által készített 2015. évi tevékenységről szóló beszámolót a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 
Határidő. azonnal 
Felelős: intézményvezető 
 

 
5. napirendi pont 
A Kispatak Óvoda 2016/2017. nevelési év beiratkozási rendje és az indítható 
csoportok számának meghatározása, 2016. évi nyári nyitvatartási rendje, SZMSZ 
jóváhagyása 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést az Oktatási bizottság tárgyalta, módosító indítványt is nyújtott be az 
előterjesztéshez. Átadom a szót Bánóczi Margitnak, hogy ismertesse a bizottság 
álláspontját. 
 
Bánóczi Margit: Az előterjesztést az Oktatási bizottság megtárgyalta, a bizottság 
elnöke az óvoda beiratkozási időtartamára vonatkozóan fogalmazott meg módosító 
indítványt. A módosítást 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodással fogadta el a bizottság. A 
további határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Ezzel kapcsolatban arról 
tájékoztatnám a Képviselő-testületet, hogy én továbbra is az eredeti javaslatot tartom 
fenn, hiszen a módosító javaslat elfogadásával 48 órás munkaidőre köteleznénk az 
intézmény vezetőjét. Utánanéztem, hogy más településeken hogy működik a 
beiratkozás, és sok településen összesen 2 nap áll rendelkezésre a beiratkozásra. Az 
eredeti javaslat alapján is van kettő olyan nap, amikor 18 óráig van lehetőség a 
beiratkozásra. Én úgy gondolom, hogy ennek elegendőnek kell lenni. Amennyiben 
mégis valami baj történik, és egy szülő esetleg késik, vannak olyan rugalmasak a 
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kolléganők az óvodában, hogy ezt meg fogják oldani. Kérdezem, hogy van-e további 
kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslatokat egyesével teszem fel szavazásra, de elsőként az Oktatási bizottság 
módosító indítványáról szavazunk. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 2 igen, 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 
 

Tárgy: Oktatási bizottság módosító indítványa a Kispatak Óvoda 2016/2017. 
nevelési év beiratkozási rendje és az indítható csoportok számának 
meghatározása, 2016. évi nyári nyitvatartási rendje, SZMSZ jóváhagyása című 
napirendhez 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Oktatási, kulturális, sport, turisztikai és környezetvédelmi bizottság módosító 
indítványát nem fogadja el. 

 
Határidő. azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Most az I. számú határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 
 

Tárgy: Döntés a Kispatak Óvoda 2016/2017. nevelési évre való beiratkozás 
rendjéről és idejéről 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49.§ (1) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
20. § alapján az alábbiak szerint határozza meg az óvodai beiratkozás időpontját: 

A Kispatak Óvodában a 2016/2017-es nevelési évben a beiratkozás időpontja 2016. 
május 09 – 13. közötti napokon az alábbi rendben történik: 

hétfőn – kedden 8:00 órától 18:00 óráig 

szerdán – csütörtökön – pénteken 8:00 órától 16:00 óráig 

helye: Kaszáló utcai Óvoda 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó az 
óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról 
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2016. április 8-ig hirdetményt tesz közzé a saját honlapján. Az óvodai felvétel 
tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, 2016. június 6. napjában jelöli 
meg. 
 
Határidő:  

 közzétételre – 2016. április 8. 

 szülők felvételről való értesítésére – 2016. június 6. 
Felelős:  

 közzétételért – polgármester, jegyző 

 szülők felvételről való értesítéséért – intézményvezető 

 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Most a II. számú határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 
 

Tárgy: Döntés a Kispatak Óvodában indítható csoportszám és létszám 
engedélyezéséről a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kispatak Óvoda és tagintézményeiben a 2016/2017. nevelési évben 13 óvodai csoport 
indítható az alábbiak szerint: 
 
1. Kaszáló utcai székhely óvoda 6 csoport, csoportonként maximum 30 fő, összesen 
180 fő 
2. Dózsa György utcai tagóvoda 5 csoport, 4 csoportban 25 fő és 1 csoportban 26 fő, 
összesen 126 fő 
3. Száva utcai tagóvoda 2 csoportban csoportonként 27 fő, összesen 54 fő 
 
A maximális gyermeklétszám: 360 fő. 
 
Felhatalmazza az Intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. április 1. 
Felelős: Intézményvezető 

 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Most a III. számú határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 
Tárgy: Döntés a Kispatak Óvoda 2016. évi nyári nyitvatartási rendjéről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a 
2011. évi CXC törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a Kispatak Óvoda 
nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

2016. július 4-től augusztus 22-ig a Kispatak Óvoda munkarendjét úgy kell 
meghatározni, hogy a tagóvodák közül valamelyik folyamatosan nyitva tartson. A 
szülők május 13-ig jelezhetik, hogy a nyári nyitvatartási idő alatt mikor kívánják igénybe 
venni az óvodai nevelést. Az igények alapján kialakított nyitvatartási rendet az 
intézményvezető 2016. május 27-ig hirdetményben közli. 

Határidő: 2016. május 27. 
Felelős: intézményvezető 

 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Most a IV. számú határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

35/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés a Kispatak Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Kispatak Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető 

 
6. napirendi pont 
A Kispatak Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatának kiírása 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést az Oktatási bizottság tárgyalta. Átadom a szót Bánóczi Margitnak, hogy 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Bánóczi Margit: Az Oktatási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 5 igen 
szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e 
kérdés, hozzászólás. Mivel nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot az 
előterjesztésben foglaltak szerint. Indítható a szavazás. 
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Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 
 
Tárgy: A Kispatak Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatának 
kiírása 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 
melléklete szerinti intézményvezetői pályázati kiírást elfogadja. 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bíráló bizottság tagjai a Polgármester valamint az 
Oktatási, Kulturális, Sport, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 
megjelentetéséről és az eljárás lefolytatásáról. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 

 
7. napirendi pont 
A 2016. évre vonatkozó Közbeszerzési terv 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta. Átadom a szót elnök úrnak, hogy 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Tegzes Endre: A Pénzügyi bizottság az előterjesztést tárgyalta, 3 igen 1 
tartózkodással és 1 nem szavazattal javasolta elfogadásra. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további 
hozzászólás? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatot. Indítható a szavazás 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
37/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 

Tárgy: Döntés a 2016. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervet – a határozat melléklete szerinti 
tartalommal – elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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8. napirendi pont 
A 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet alapján civil szervezetek támogatására 
kiírt pályázat elbírálására Bíráló bizottság létrehozása  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Ezt az 
előterjesztést nem kellett egyik bizottságnak sem tárgyalnia. Kérdezem, hogy van-e 
hozzászólás, kérdés? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatot. Indítható a szavazás 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
38/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: Civil pályázat Bíráló bizottsága tagjainak megválasztása 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározott Bíráló 

bizottság tagjainak az alábbi képviselőket választja meg: 

Tegzes Endre (Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 

Bánóczi Margit (Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Jogi és külső kapcsolatok Bizottság) 

dr. Szabó András (Egészségügyi és Szociális Bizottság) 

dr. Klein Katalin (Oktatási, Kulturális, Sport, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
9. napirendi pont 
Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola termeinek bérleti díjáról 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Ez a napirendi pont már volt a Képviselő-
testület előtt. A testület felhatalmazta a Pénzügyi bizottságot, hogy vizsgálja felül a 
határozatot, hogy egységes, egyértelmű legyen. A felülvizsgálat megtörtént, a 
bizottság elnöke előterjesztette a mai ülésre a bizottság javaslatát. Átadom a szót 
elnök úrnak, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Tegzes Endre: Röviden Ismertette az előterjesztést. A Pénzügyi bizottság ezt az 
előterjesztést 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további 
hozzászólás? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatot. Indítható a szavazás 
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Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
39/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Általános Iskola termeinek bérleti díjáról 

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykovácsi Általános 

Iskola helyiségei bérleti díjait az alábbiak szerint állapítja meg (az árak bruttó 
összegek) 
 
Felhatalmazza a Polgármester a szükséges intézkedések megtételére 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

10. napirendi pont 
Emlékszoba kialakítása az 1956-os forradalom tiszteletére, pályázati támogatás 
igénybevételével  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést a Pénzügyi bizottság és az Oktatási bizottság is tárgyalta. Átadom a szót 
először Bánóczi Margitnak, hogy ismertesse az Oktatási bizottság álláspontját.  
 
Bánóczi Margit: Az Oktatási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Átadom a szót. Tegzes Endre 
elnök úrnak, hogy ismertesse a Pénzügyi bizottság álláspontját. 
 
Tegzes Endre: A Pénzügyi bizottság az előterjesztést tárgyalta és 5 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további 
hozzászólás?  
 

 Bérleti díj 
(óra/Ft) 

Kedvezményes bérleti díj (óra/Ft) 

  Gyermek Nagykovácsi 
székhelyű civil 

szervezetek 

előadóterem 7.600 800 1.400 

tanterem 5.300 800 1.400 

tanterem+számítástechnikai 
eszközök 

10.000 5.000  (nyugdíjas is) - 

balett terem 8.900 800 1.400 

tornaterem 8.900 800 1.400 

külső sportpálya (rekortán) 6.000 800 1.400 
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dr. Klein Katalin: Azzal szeretném kiegészíteni, hogy  ezzel a pályázattal egy olyan 
problémát is megoldunk, hogy ez az épület felújításra kerül és egyéb közösségi célokra 
is alkalmas lesz reményeink szerint. 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Az merült még fel a bizottsági 
ülésen, hogy vajon a homlokzat és a kapu is felújításra kerül-e. Igen, ez a pályázat 
tartalmazza ezeket a feladatokat, és ez az utcakép szempontjából is lényeges dolog 
lesz. Ha nincs további hozzászólás, akkor szavazásra teszem fel az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatot. Indítható a szavazás 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
40/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 

 

Tárgy: Döntés az „Emlékszoba kialakítása az 1956-os forradalom tiszteletére, 
pályázati támogatás igénybevételével” tárgyában 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
támogatási kérelmet nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítványhoz emlékszoba kialakítására, az 1956-os forradalom 
tiszteletére, és az ehhez szükséges 1.000.000.- forint összegű önrészt biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

 
11. napirendi pont 
Döntés az ebr42 309892 számú vis maior pályázat beadásához önrész 
biztosításáról 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta. Átadom a szót elnök úrnak, hogy 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Tegzes Endre: A Pénzügyi bizottság az előterjesztést tárgyalta és 5 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további 
hozzászólás? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatot. Indítható a szavazás 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

41/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 
 
Tárgy: Döntés a 2016. március 6-án bekövetkezett, ebr42 309892 számú vis 
maior pályázat beadásához önrész biztosításáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
ebr42 309892 számú vis maior támogatási kérelemben szereplő tevékenységhez 
szükséges 284.000.- forint összegű önrészt biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

 
 
12. napirendi pont 
Állami víz- és csatornatámogatási igény bejelentése a 2016. évre vonatkozóan  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta. Átadom a szót elnök úrnak, hogy 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Tegzes Endre: A Pénzügyi bizottság az előterjesztést tárgyalta. Egy lényeges kérdés 
merült fel, hogy a lakosság milyen módon érzékeli a pályázat által elnyert támogatást. 
Ezzel kapcsolatban a bizottság kérte jegyző urat, hogy levélben kérjen tájékoztatást a 
DMRV-től, hogy ily módon közvetíteni tudjuk a lakosság felé is. A bizottság 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további 
hozzászólás? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatot. Indítható a szavazás 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
42/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Állami víz- és csatornatámogatási igény bejelentése a 2016. évre 
vonatkozóan 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2016. évben állami víz- és csatornatámogatási igényt jelent be a Magyar Államkincstár 
Területi Igazgatóságához. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Polgármester 
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13. napirendi pont 
A Nagykovácsi Zenei Alapítvány helyiségkérelme  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Itt van 
körünkben Gáspár Kornélia, az intézmény igazgatója. Kérem, hogy néhány szóval 
erősítse meg a kérelmét. 
 
Gáspár Kornélia: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Évek óta már óriási probléma 
számunkra a helyhiány. Már nagyon sokfelé próbálkoztunk, de nem sok sikerrel. Ez a 
mostani volt az utolsó reményünk.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Az előterjesztést az Oktatási és a Pénzügyi 
bizottság is tárgyalta. Átadom a szót először Bánóczi Margitnak, hogy ismertesse az 
Oktatási bizottság álláspontját. 
 
Bánóczi Margit: Az előterjesztést az Oktatási bizottság tárgyalta, 5 igen szavazattal 
támogatta. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Átadom a szót Tegzes Endre elnök úrnak, 
hogy ismertesse a Pénzügyi bizottság álláspontját. 
 
Tegzes Endre: A Pénzügyi bizottság az előterjesztést tárgyalta. Az épület jelenlegi 
állapota nem túl örvendetes, de úgy érzem, hogy a zeneiskola tanárai összefognának, 
áldoznának erre az épületrészre. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja 
a határozati javaslatot. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ha 
ez megvalósulhatna, akkor ismét gazdagodhatna Nagykovácsi, hiszen egy romos 
épületünket újítanánk fel. Az előterjesztett feltételek alapján közös használatra is. Van-
e további hozzászólás?  
 
dr. Szabó András: Szeretném megkérdezni, hogy a felújítással kapcsolatosan 
kaphatnánk-e részletesebb információt? 
 
Gáspár Kornélia: Évek óta készülünk már erre a lépésre, takarékoskodtunk, így van 
egy biztonsági tartalékunk. Emellett a szülők és a pedagógusok összefogásában is 
bízunk. Továbbá a Pilisvörösvári Takarékszövetkezet is ígérte, hogy tud kölcsönt 
biztosítani erre a célra. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Van-e további kérdés? Nincs. 
Akkor szavazásra teszem fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati 
javaslatot. Indítható a szavazás 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 
 

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Zenei Alapítvány helyiségkérelméről 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Nagykovácsi Zenei Alapítvány (2094 Nagykovácsi, Boglya u. 20. Képviseletében eljár: 

Gát Anna, a Kuratórium elnöke, a továbbiakban: NAMI) részére a 390 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 64. szám alatt épület 

jelen határozat mellékletét képező részét a birtokba adástól számított 15 + 5 év 

időtartamra használatába adja az alábbi lényeges feltételekkel: 

- NAMI saját költségén felújítja az Ingatlant, különösen elvégzi a statikai megerősítést, 

hőszigetelést, energetikai korszerűsítést, nyílászáró cserét, 

- a NAMI saját költségén elkészíti a felújításra vonatkozó terveket és azt előzetesen a 

Főépítésszel egyezteti, 

- amennyiben építési engedély köteles a tevékenység, az építési engedélyt saját 

nevében megkéri, 

- a NAMI köteles az ingatlant a saját költségén felújítani, 

- az Önkormányzat ingatlan jelzáloggal történő terheléséhez nem járul hozzá,  

- NAMI köteles a felújítási munkálatokat az ingatlan birtokba adásától számított 1 éven 

belül elvégezni, ezen határidő letelte után az Önkormányzat felmondhatja a 

használatra vonatkozó megállapodást 

- a felújítás elkészültét követően a NAMI a használatában lévő ingatlant kizárólag saját 

céljai érdekében használhatja, azt harmadik személynek bérbe nem adhatja, és nem 

terhelheti meg, 

- NAMI szavatol azért, hogy az ingatlanban a lakosság közszolgáltatással ellátása 

érdekében végez művészeti oktatási tevékenységet, 

- az Önkormányzat jogosult az ingatlanban kialakított helyiségeket – előre egyeztetett 

módon – igénybe venni és használni, 

- NAMI köteles a használat ideje alatt az ingatlant rendeltetésszerűen használni, 

állagát megóvni, terheit viselni (biztosítás, közüzemi költség), 

- amennyiben akár a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola akár a Nagykovácsi 

Zenei Alapítvány megszűnik, akkor az épületre vonatkozó használati jog is megszűnik, 

még abban az esetben is, ha a megszűnés jogutódlással történt, 

- a használatra vonatkozó időtartam elteltével felek megállapodhatnak a további 

használatban is, de Önkormányzat nem köteles a további használatot engedélyezni. 
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Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a használatra vonatkozó megállapodás 

elkészítéséről és felhatalmazza annak aláírására. 

Határidő: 2016. május 15. 

Felelős: Polgármester 

 

 
14. napirendi pont 
Elvi döntés a Nagykovácsi út melletti gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató 
terület (Gksz) fejlesztéséről  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság 
rendkívüli ülésén tárgyalta, a tulajdonosok részvételével. A tulajdonosok is 
elmondhatták a véleményüket, előterjeszthették a kérelmüket. Alátámasztották, hogy 
milyen előnye lehet annak, ha a kérelmük jóváhagyásra kerülne. Átadom a szót 
főépítész úrnak, hogy röviden nyújtson tájékoztatást az előterjesztésről.  
 
Györgyi Zoltán főépítész: Röviden ismertette az előterjesztést. 
 
dr. Szabó András:Egyetértek a javaslattal, azonban a széleskörű társadalmi 
egyeztetés elég sokféleképpen érthető. Arról mindenképpen beszélnünk kellene, hogy 
ezt milyen távlatban gondoljuk. Véleményem szerint nyárig azért ebben hozzunk 
döntést. Mindenképpen fontos, hogy kapjon tájékoztatást a lakosság, ha felmerül 
valamilyen észrevétel, azt tárgyaljuk meg. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Nyárig azt gondolom, meglehetősen rövid az 
idő, de abban egyetértek, hogy mindenképpen kellene valamilyen időhatárt kitűzni. Ez 
a tulajdonosoknak is nagyon fontos.  
 
Gerely Gábor: Ez egy stratégiai fontosságú kérdés a faluban, nagyon fontos a 
nyilvánosság is, de az objektivitás talán még fontosabb. Ha van egy beruházás, akkor 
a közvetlen érintettek mindig sokkal élesebben emelnek szót. Az egyeztetést 
aggályosnak tartom, mert félő, hogy egy politikai csatározás lesz, ami meg fogja 
akadályozni azt, hogy itt egy objektív döntést hozzunk. Ha ezt a beruházást rosszul 
készítjük elő, akkor vagy sokat veszítünk, vagy az egész falu szenvedni fog tőle. Ha 
viszont jól készítjük elő, akkor pedig nagyon sokan nyerhetnek ezzel. Ezek közvetett 
nyereségek lesznek, pl. megnövekedett adóbevételek, javuló szolgáltatások. A 
társadalomra alapozott döntés nagyon sok szubjektivitást rejthet. Én inkább azt 
javaslom, hogy mi magunk hozzuk meg a szakmai érveinket, ellenérveinket. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Előfordulhat valóban, amit képviselő úr 
felvetett, de én azt gondolom, hogy nem lehet ok arra, hogy kizárjuk a lakosságot a 
döntésből. Viszont abban teljesen igaza van, hogy nagyon jól átgondoltan, objektíven 
elő kell készíteni. Ezután kell a lakosság elé tárni, és akkor döntéshelyzet elé állítva, 
amikor már tudjuk a lehetséges előnyöket és hátrányokat. 
 
dr. Fegyveres-Fiskál Gábor: A választások idején határozottan megfogalmazta ez a 
testület, hogy itt nyitottabb kommunikációnak kell lenni. Azért érdemes támogatni 
polgármester asszony javaslatát, mert ez az első olyan nagyobb formátumú esemény, 
mely már ennek a testületnek a hatásköre. Egy olyan területről beszélünk, amely az 
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első kép annak, aki Nagykovácsiba érkezik. Ezért sem szabad semmiképpen kihagyni 
a lakosság véleményének kikérését. A felkészülés, a képviselők pontos tájékoztatása 
elengedhetetlen ehhez. Szabó képviselő úr javaslata szerint mindenképpen időhöz 
kötve, minél előbb célszerű megtenni ezt a lépést.  
 
dr. Klein Katalin: Polgármester asszony említette, hogy már volt egy előzetes 
megbeszélés, ahol valamennyi képviselő és tulajdonos jelen volt. Ott egy olyan 
konszenzus volt kialakulóban, hogy a tulajdonosi kör valamilyen megvalósulási tervet 
szerkeszt, az elképzelésekről tájékoztat bennünket. Ez azért lényeges a döntés 
meghozatalához, mert az nem titok, hogy a 15 tulajdonosból 3 helyi vállalkozó, a többi 
tulajdonos részben nem Nagykovácsi lakos, másrészt vállalkozással nem foglalkozik. 
Ennek a területnek az lenne a célja, hogy egy magasabb szintű szolgáltatást adjon a 
falu lakóinak. Ott látom jogosnak a döntés további vizsgálatát, hogy jó lenne tisztán 
látni a fejlesztés irányát illetően. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Igen, ez is valóban nagyon lényeges kérdés.  
 
Gerely Gábor: Alpolgármester úr hozzászólásához szeretném hozzátenni, hogy én 
nem a tájékoztatás miatt aggódom a nyilvánosság bevonásával kapcsolatban. Fontos, 
hogy mindenki lássa a testület szándékait. Én attól aggódom, hogy egy politikai 
nyomás fog ránk helyeződni, és nem fogunk tudni objektíven dönteni. Én ezért 
fontolnám meg nagyon, hogy milyen szinten vonjuk be a döntésbe – nem a 
meghallgatásba – a lakosság nyomóerejét.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: A döntésbe nem tudjuk bevonni a 
lakosságot. Ők javaslatokat tesznek, meghallgatjuk a véleményeket. Dönteni akkor is 
a Képviselő-testületnek kell. 
 
Tegzes Endre: Lényeges volt az a szempont, hogy akiket érdekelt a tulajdonosok 
közül a kérdés, azok eljöttek, megvalósult a konzultáció. Ugyanakkor ők maguk is 
elismerik, hogy nem egységesek. Ha mi erre a területre egy egységes döntést hozunk, 
és azt nem készítjük jól elő, akkor nem lesz eredmény. Ennek az eredménye lett az, 
hogy a Pénzügyi bizottság a határozatot nem fogadta el. Még egy olyan anyagot 
várunk tőlük, amellyel ezt az egységet valahogy meg lehetne tapasztalni. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további 
hozzászólás? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatot. Indítható a szavazás 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 6 igen, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
44/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 
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Tárgy: Elvi döntés a Nagykovácsi út melletti gazdasági, kereskedelmi, 
szolgáltató terület (Gksz) fejlesztéséről. 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, a főút melletti 
gazdasági terület – Nagykovácsi 0121/37-0121/50 hrsz.-ú földrészletek – szabályozási 
tervnek megfelelő területfejlesztésének további lépéseiről, a belterületbe vonásról 
széleskörű társadalmi egyeztetést követően dönt.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
15. napirendi pont 
Elvi döntés a budai agglomerációs települések kötöttpályás fejlesztési 
lehetőségeinek részletes vizsgálatáról  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Itt van körünkben Pájer Árpád, akinek 
szeretném megköszönni a munkáját, mivel az ő kezdeményezésére indult ez a 
folyamat. Kérem főépítész urat, hogy néhány szóban ismertesse az előterjesztést. 
 
Györgyi Zoltán főépítész: Röviden ismertette az előterjesztést. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság 
rendkívüli ülésén tárgyalta, átadom a szót Tegzes Endre elnök úrnak, hogy ismertesse 
a bizottság álláspontját. 
 
Tegzes Endre: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, 4 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. Még arról is szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, 
hogy Pájer Árpád úr informált arról időközben, hogy újabb pozitív lépés történt az 
ügyben minisztériumon belül. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további 
hozzászólás? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatot. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
45/2016. (III. 31.) HATÁROZATA 
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Tárgy: Elvi döntés a villamoshálózat fejlesztési kezdeményezésről, az ellátatlan 
agglomerációs területen 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
budai agglomerációs települések kötöttpályás villamoshálózat fejlesztési 
lehetőségeinek részletes megvizsgálásával elvi szinten egyetért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. A Képviselő-testület nyílt 
ülését 18 óra 45 perckor lezárom, a következő két napirendi pont tárgyalására zárt 
ülésen kerül sor. Kérem, hogy a hivatali dolgozókon és a képviselőkön kívül mindenki 
szíveskedjen elhagyni a termet.  
  

 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

    Kiszelné Mohos Katalin       Papp István 
           polgármester           jegyző 


