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Ügyiratszám:  

 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. A 
mai napon Szemesy Barbara jelezte távollétét, illetve késését. A napirend 
tárgyalásának megkezdése előtt van néhány fontos hír, amit el szeretnék mondani. 
2015. évben az Önkormányzat nagyobb tételben tudott biztosítani a rászorulók 
számára élelmiszer-csomagot. Közel 1 millió Ft értékben állítottunk össze 
csomagokat. Azok kapták az ajándékot, akik pl. nehéz körülmények között nevelnek 
gyermeket, vagy egyedülállók, illetve akik súlyos, komoly betegségben szenvednek. 
Hasonlóképpen 1 millió Ft körüli összegben tűzifát is osztottunk, remélem, hogy ezzel 
sikerült a karácsonyi ünnepeket szebbé, boldogabbá tenni az ő számukra is. Egyben 
szeretném megköszönni az adventi hétvégék 3. hétvégéjén azt a sok-sok szaloncukor 
adományt, amit a lakosság gyűjtött össze, és amit betehettünk ezekbe az élelmiszer-
csomagokba. Másik fontos hírünk, hogy a csatorna-beruházás hivatalosan lezárult, 
azonban vannak még olyan utcarészek, amelyeken javítások még mindig folynak, és 
várhatóan – amennyiben a tél folyamán nem sikerült maximálisan befejezni – 
tavasszal mindenképpen sor kerül a helyreállításra. Egyben szeretnénk kérni, hogy 
amennyiben a csatorna-nyomvonalakon, a beruházásnak betudható süllyedések, 
károsodások jelentkeznek, azt mindenképpen jelezzék számunkra, mivel a 
kivitelezőnek 5 éven keresztül még kötelezettsége minden jelentkező hiba 
helyreállítására. Egyébként várhatóak ilyen hibák, hiszen ez teljesen természetes. 
Napirend előtt még tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy szokás szerint 
megkapták írásban az ilyenkor megszokott beszámolókat. Javaslom a napirendi 
pontok sorrendjének módosítását oly módon, hogy a 4. napirendi pontot 1. 
napirendként tárgyaljuk, mivel jelen van Hegedüs Miklós belső ellenőrzési vezető. 
Van-e az így módosított napirendhez hozzászólás? 
 
Fodor Attila: Kérdezném, hogy a Zsíroshegyi út és a Virágos sétány közötti 
gyalogosút létesítésével kapcsolatos ingatlanrendezésről szóló pont miért került le 
napirendről? A Pénzügyi bizottság tárgyalta, és ott nem merült fel, hogy lekerül a 
napirendről. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: A napirendi pont levételére én tettem 
javaslatot, mivel megkeresés érkezett a tulajdonosoktól, és még további tárgyalást 
igényel a napirend. Amennyiben további javaslat, hozzászólás nincs, szavazásra 
teszem fel a módosított napirendet. 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 
188/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Képviselő-testület 2015. december 17-én megtartott munkaterv szerinti 
ülésének napirendje 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. 
december 17-i munkaterv szerinti ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja. 
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Ügyiratszám:  

1. Döntés a 2016-2019. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai terv, továbbá 
a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról E – 151 
Előterjesztő: Papp István jegyző 
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető 
Tárgyalja: PB 
 

2. A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft és az 
Önkormányzat által kötött vagyonkezelési szerződés, együttműködési 
megállapodás és vállalkozási szerződés felülvizsgálata E – 159 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző 
Tárgyalja: PB 
 

3. A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft 
javadalmazási szabályzatának elfogadása, felügyelőbizottságának 
megválasztása, ügyvezető jutalmazása E – 161 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző 
Tárgyalja: PB 
 

4. Javaslat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására; határozat 2016. évi 
likvidhitel igénybevételéről E – 156 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető 
Tárgyalja: PB 
 

5. Könyvvizsgálói szerződés felülvizsgálata E – 152 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető 
Tárgyalja: PB 
 

6. Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének 
elfogadása E – 148 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
Tárgyalja: OKB 
 

7. A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata E – 149 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző 
Tárgyalja: ÜB 

 
8. Javaslat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása módosításainak elfogadására és a Társulás Budakörnyéki 
Natúrparkhoz való csatlakozására E – 154 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: Papp István jegyző 
Tárgyalja: ÜB 
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Ügyiratszám:  

 
9. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása E – 150 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető 
Tárgyalja: ÜB 
 
 

10. Közbenső döntések a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzat 
módosítása c. tervvel kapcsolatos eljárásban E – 153 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész 
Tárgyalja: PB 
 
 

Zárt ülés: 
11. Lakás kiürítése iránti per megindításáról és a 2094 Nagykovácsi, Kossuth 

u. 45. szám alatti ingatlan hasznosításáról E – 155 – ZÁRT ÜLÉSEN 
TÁRGYALANDÓ 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető 
Tárgyalja: PB, ÜB 
 

12. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest Megyei és Fővárosi 
Szervezetének PE-01128//2014. számú állásfoglalásával kapcsolatos 
kifogás – E – 157 – ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: Papp István jegyző 
Tárgyalja: ÜB 

 
13. Cseh Tibor jogi képviselője útján előterjesztett egyezségi ajánlata – E – 

160 
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett 
Tárgyalja: PB 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
1. napirendi pont 
Döntés a 2016-2019. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai terv, továbbá a 
2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Átadom a szót Hegedüs Miklós belső 
ellenőrzési vezető úrnak, kérem, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Hegedüs Miklós könyvvizsgáló: Ismertette az előterjesztést. 
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Ügyiratszám:  

Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Az előterjesztést a Pénzügyi 
bizottság tárgyalta, átadom a szót elnök úrnak, hogy ismertesse a Pénzügyi bizottság 
álláspontját.  
 
Tegzes Endre PB elnöke: A Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az 
előterjesztés mindkét részét elfogadta. A második részt azzal a módosítással, hogy 
bizonyos ellenőrzéseket a bizottság még szeretne kérni a leírtakon túl. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e további 
kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor az I. határozati javaslatot teszem fel először 
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 
189/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés a 2016-2019. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai terv, 
továbbá a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a 2016-2019. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervet a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja; 

2. az alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat és intézményeire vonatkozó 
2016. évi belső ellenőrzési tervet: 

 
2016. évi Belső Ellenőrzési munkaterv 

 
(a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján) 

Feladat 
megnevezése 

Ellenőrzött 
szerv 

Ellenőrzés 
időpontja 

Ellenőrzés 
módszere 

(célja) 

Kapacitás 
igény 

(munkanap) 
A helyi adók 

kivetésének, a 
hátralékok 

behajtásának 
ellenőrzése 

Polgármesteri 
Hivatal 

2015. I. 
félév 

rendszer és 
pénzügyi 

ellenőrzés 20 

Gazdálkodással 
kapcsolatos 
szabályzatok 
ellenőrzése 

Polgármesteri 
Hivatal 

2015. I. 
félév 

szabályszerűségi 
ellenőrzés 10 

Az Önkormányzat 
intézményei 

munkavállalóinak 
foglakoztatása 

Önkormányzat, 
Polgármesteri 

Hivatal, 
Öregiskola, 
Bölcsőde, 

Óvoda 

2015. II. 
félév 

szabályszerűségi 
ellenőrzés 

12 
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Ügyiratszám:  

A NATÜ 
átalakításának 

hatása  

NATÜ 
tulajdonosi 
ellenőrzés 

2015. II. 
félév 

teljesítmény 
ellenőrzés 10 

Összesen:       52 
Tartalékidő (20%)       10 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
2. napirendi pont 
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft és az 
Önkormányzat által kötött vagyonkezelési szerződés, együttműködési 
megállapodás és vállalkozási szerződés felülvizsgálata 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, átadom a szót Tegzes Endre elnök 
úrnak, hogy ismertesse a Pénzügyi bizottság álláspontját. 
 
Tegzes Endre PB elnöke: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság alaposan 
megtárgyalta és megoszlottak a vélemények. A bizottság ülésén meghallgattuk a FEB 
elnökét is, illetve a NATÜ vezetőjét is. Az 1. határozati javaslat esetében 2 igen, 2 nem 
és 1 tartózkodás, a 2. határozati javaslatnál 2 igen, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat 
született. Kérem a testületet, hogy a szavazás során ezt a véleményt vegyék 
figyelembe. 
 
Dr. Szabó András: A vita egyik okának azt tartom, hogy az utolsó napokban több 
olyan vélemény született, amit a vélemény alkotók már nem tudtak egymással 
egyeztetni. Az önkormányzat illetve a NATÜ részéről is születtek vélemények, a NATÜ 
is a tárgyaláshoz túl közeli időpontra foglalta össze az álláspontját. A bizottság ülése 
óta eltelt néhány nap, lehetett tisztázni bizonyos kérdéseket, de jó lenne, ha az 
önkormányzat és a NATÜ kapcsolatában változás történne. Az ilyen horderejű dolgok 
komolyabb előkészítést igényelnének, nem szerencsés, ha a bizottság ülésének 
keretei között kezdjük meg az egyeztetést.  
 
Fodor Attila: Meg kell erősítenem azt, amit Szabó András elmondott. A beterjesztett 
anyag és az elhangzottak nem voltak szinkronban. Látszott, hogy az együttműködés 
nem valósult meg. A bizottság ülésén felmerült az is, hogy biztosan most kell-e dönteni 
ezekről a kérdésekről. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Javaslom, hogy az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatokra koncentráljunk, mert a bizottsági ülésen sok 
más téma is felmerült, amit a mai határozati javaslatok nem tartalmaznak. 
Természetesen maradt sok nyitott kérdés, amit várhatóan a januári, februári testületi 
üléseken szándékozunk tisztázni. 
 
dr. Klein Katalin: Úgy gondolom, hogy a rengeteg írott anyag, ami valóban széles kört 
ölel fel már a jövőre vetítve, a múlt tanulságaival, nagyon sok ellentmondást tartalmaz, 
és nagyon sok kétséget vet fel a jövővel kapcsolatban. Amikor novemberben 
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Ügyiratszám:  

tárgyaltunk a NATÜ-ről, akkor úgy döntöttünk, hogy időt adunk. Ez az ígéret akkor 
váltható be, ha arra az időre, mire feláll a NATÜ, egy olyan végrehajtható csomag áll 
előttünk, amiben hiszünk és bízunk. Ennek tudatában azt gondolom, hogy a mostani 
előterjesztések a valós helyzetet tükrözik, a leírt lépéseket meg kell lépnünk ahhoz, 
hogy egy tiszta jogi helyzet teremtődjön. Ezzel kapunk időt annak átgondolására, hogy 
a további kérdéseket hogyan rendezzük. Javaslom, hogy az előterjesztésben foglalt 
határozati javaslatokat fogadjuk el, időt nyerve ezzel. 
 
Tegzes Endre: A harmadik határozati javaslatból kiemelném azt, hogy most 
lényegében 2016. januárra és februárra kötünk feladat-ellátási szerződést. Ha ezt nem 
tesszük meg, akkor visszakerülünk az előző helyzetbe. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás, 
vélemény. Amennyiben nincs, egyenként teszem fel szavazásra a határozati 
javaslatokat. Először az 1. határozati javaslatról szavazunk. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 6 igen, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
190/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött 
vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött 
Vagyonkezelési szerződést 2016. január 1-jei hatállyal, közös megegyezéssel 
megszünteti. 
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a megszüntető okirat elkészíttetéséről és 
az egyéb szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Most a 2. határozati 
javaslatról szavazunk. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 6 igen, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 
 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

191/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 
 

Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött 
együttműködési megállapodás és vállalkozási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszűntetése 
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Ügyiratszám:  

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft-vel kötött Együttműködési megállapodást és 
Vállalkozási Szerződést 2016. január 1-jei hatállyal, közös megegyezéssel 
megszünteti. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a megszüntető okirat elkészíttetéséről és 
az egyéb szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Most pedig a 3. határozati javaslatról 
szavazunk. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 6 igen, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 
 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

192/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 
 

Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel 
kötendő feladatellátási, támogatási szerződés 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
településüzemeltetés közfeladatainak ellátására a 2016. évi költségvetés 
elfogadásáig, 2016. január és február hónapra feladatellátási szerződést köt a 
Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-vel. Ezen feladatok 
ellátásához havi 6.762.000 Ft összegű támogatást nyújt. A támogatás feltétele, hogy 
kizárólag a feladatellátási szerződésben meghatározott feladatokra fordítható és a Kft. 
a szerződéses időszak végén elszámol a vonatkozó jogszabályokban, valamint a 
szerződésben foglaltaknak megfelelően. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés elkészíttetéséről és 
felhatalmazza az aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. január 1. 
 
3. napirendi pont 
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft javadalmazási 
szabályzatának elfogadása, felügyelőbizottságának megválasztása, ügyvezető 
jutalmazása 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, átadom a szót Tegzes Endre elnök 
úrnak, hogy ismertesse a Pénzügyi bizottság álláspontját. 
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Ügyiratszám:  

Tegzes Endre PB elnök: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, a FEB 
tagokra vonatkozóan tett javaslatot, melyet a kiküldött módosító indítvány tartalmaz. A 
határozati javaslatot 4 igen szavazattal, és érintettség miatt 1 tartózkodással 
elfogadásra javasolta a bizottság. A 2. és 3. határozati javaslatot is 5 igen szavazattal 
javasoljuk elfogadásra. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Az említett módosító indítványban jelölte 
meg a bizottság azt is, hogy a plusz teljesítmények honorálása milyen arányú legyen. 
30 %-ot jelölt meg a bizottság. 
 
Fodor Attila: Úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitív, hogy Holéczy Katalin külső 
Pénzügyi bizottsági tag bekerült a FEB tagok közé, felkészültségét, szakmai ismereteit 
figyelembe véve, hozzátenném, hogy amúgy sem tartottam szerencsésnek, hogy 
eddig hivatali dolgozó is tagja volt a Felügyelő Bizottságnak.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester Köszönöm szépen. Van-e további 
hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, külön-külön teszem fel szavazásra az 
előterjesztésben foglalt határozati javaslatokat. Elsőként az 1. határozati javaslatról 
szavazunk a Pénzügyi bizottság javaslata 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 

193/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 
 
Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 
Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete  
1. úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft 
Felügyelőbizottságának tagjává 
a.) dr. Balogh Lászlót (an.: Országh Katalin lakcím: 2094 Nagykovácsi, Bajcsy-
Zsilinszky u. 9.)  
b.) dr. Gazda Zsuzsannát (an.: Perényi Zsuzsanna lakcím: 2094 Nagykovácsi, 
Hidegkúti út 12.) 
c.) Horváthné Holéczy Katalint (an.: Kovács Nagy Zsuzsanna lakcím: 2094 
Nagykovácsi Csendes u. 16.) 
2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
megválasztja. 
 
2. a Felügyelőbizottság elnökének megbízási díját 350 000 Ft/év, a tagok megbízási 
díját 300 000 Ft/év összegben állapítja meg. 
 
3. úgy dönt, hogy a megbízási díj évente két egyenlő részletben kerülhet kifizetésre, 
június és december hónapban. 
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Ügyiratszám:  

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kft. Alapító Okiratának módosításáról 
és a Cégbírósághoz történő benyújtásáról valamint felhatalmazza az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. január 1.  
Felelős: Polgármester 

 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester Most a 2. határozati javaslatról szavazunk. 
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 

194/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 
 
Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői 
javadalmazási szabályzata 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja Nagykovácsi 
Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Vezetői javadalmazási szabályzatát. 
Felkéri az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szabályzattal kapcsolatos intézkedéseket. 
 
Határidő: 30 nap  
Felelős: ügyvezető 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester Most a 3. határozati javaslatról szavazunk a 
Pénzügyi bizottság javaslata 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 

195/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 
 

Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének jutalmazása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 
bruttó 140.000 Ft összegű jutalmat állapít meg. Felkéri a Polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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Ügyiratszám:  

4. napirendi pont 
Javaslat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására; határozat 2016. évi likvidhitel 
igénybevételéről 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, átadom a szót Tegzes Endre elnök 
úrnak, hogy ismertesse a Pénzügyi bizottság álláspontját. 
 
Tegzes Endre PB elnök: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, 5 igen 
szavazattal támogatta a rendelet, illetve a likvidhitel igénybevételéről szóló határozat 
elfogadását is.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Van-e további hozzászólás? Nincs, akkor 
elsőként felteszem szavazásra a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletet. Elfogadásához minősített többség 
szükséges. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 21/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletét Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Most pedig az előterjesztésben foglalt 
határozati javaslatról szavazunk. 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 
196/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés 2016. évi likvidhitel-keret igénybevételéről  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2015. december 31-én lejáró 20 millió forintos likvidhitel-keretét 2016-
ben 10 millió forintos likvidhitel-kerettel újítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
5. napirendi pont 
Könyvvizsgálói szerződés felülvizsgálata 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, módosító javaslattal élt az 
előterjesztéshez. Átadom a szót Tegzes Endre elnök úrnak, hogy ismertesse a 
Pénzügyi bizottság álláspontját. 
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Ügyiratszám:  

Tegzes Endre PB elnök: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, egyik 
bizottsági tagunk kérte azt, hogy a szerződésben egy rövidebb határidőt szabjunk 
meg, 2016. május 31-ig szóljon, és esetlegesen azt követően lehetőség lenne új 
könyvvizsgáló megbízására, ha úgy gondolja a testület. 4 igen szavazattal javasolja a 
bizottság az így módosított határozati javaslat elfogadását. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Véleményem szerint azt a kérdést kellene 
még tisztázni, hogy június 1-jével kötne-e az önkormányzat új szerződést, vagy csak 
2017. január 1-től javasolja a bizottság. 
 
Tegzes Endre: A bizottság azt szavazta meg, hogy egy olyan, új könyvvizsgálóval 
kössünk szerződést, aki eddig még nem látta el ezt a feladatot Nagykovácsiban. De 
természetesen erre a kérdésre még januárban vissza kell térni, és akkor lehet tisztázni 
a szerződés megkötésével kapcsolatos kérdéseket is. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Én nem látom megnyugtatónak, hogy 
júniustól decemberig ne legyen könyvvizsgálónk. Azt megértem, hogy változtassunk, 
bizonyára hasznos lenne, de én biztonságosabbnak találnám, ha egész éven át lenne. 
 
Fodor Attila: A bizottság nem azt a határozatot támogatta, hogy egyáltalán ne legyen 
könyvvizsgáló abban az időszakban, de mivel a munka dandárja május 31-ig lezajlik, 
a bizottság január, februárban átvizsgálja a lehetőségeket. Ezt követően javaslatot fog 
tenni a testületnek, hogy júniustól, vagy pontosan mely időszaktól kössön az 
önkormányzat szerződést. 
 
dr. Szabó András: Ha most megkötjük a szerződést az eredeti javaslat szerint, akkor 
pontosan az fog történni, mint az elmúlt évben, nem lesz lehetőség a váltásra. Ha 
elfogadjuk a bizottság javaslatát, akkor lesz időnk eldönteni, hogy meghosszabbítsuk 
a szerződést, vagy új könyvvizsgálót keressünk. 
 
Tegzes Endre: Egy évvel ezelőtt is szóba került ez a téma, de nem volt lehetőség a 
váltásra. Most ezzel a döntéssel át szeretnénk hidalni ezt a problémát. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Ha nincs több hozzászólás, 
akkor a módosító indítványt teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 igen, 1 nem, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
197/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Könyvvizsgáló szerződés meghosszabbítása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2016. költségvetési év költségvetési beszámolójának és zárszámadásának 
ellenőrzésére könyvvizsgálót alkalmaz. 
A könyvvizsgálói teendők ellátásával 2016. február 1. napjától - 2016. május 31. 
napjáig tartó időtartamra az Audit Service Kft.-t bízza meg (székhely: 1022 Budapest, 
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Ügyiratszám:  

Bimbó u. 3. I. em. 5., cégjegyzékszám:01-09-078084, képviseletére jogosult dr. 
Serényi Iván). 
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés elkészíttetéséről és 
felhatalmazza annak aláírására. Felkéri továbbá, hogy gondoskodjon a 2016. évi 
költségvetésben a fedezet biztosításáról. 
 
Határidő: 2016. január 31. 
Felelős: Polgármester 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Tekintettel arra, hogy a testület elfogadta a 
módosító indítványt, az eredeti határozati javaslatot nem teszem fel szavazásra. 
 
6. napirendi pont 
Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének elfogadása 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Kérem intézményvezető asszonyt, hogy 
röviden ismertesse a munkatervet, valamint azt a módosítást, amit már az Oktatási 
bizottság ülésén is elmondott. 
 
Diószeghy Tünde: Röviden ismertette a munkatervet. Amit kiegészítésként hozzá 
szeretnék tenni, hogy két évforduló is van a településünkön, amely kerek évforduló 
lesz. Az egyik a Kitelepítés emléknapja (ez már szerepel a munkatervben), viszont a 
270 éves római katolikus templom évfordulója még nem szerepel, ezt még szeretném 
kiegészítésként bele foglalni, hogy ebben is szeretnénk a szervezésben 
együttműködni. A másik kiegészítés az Oktatási bizottság ülésén hangzott el Szabó 
Orsolya részéről, hogy ne nevesítsük a Kispatak óvodát és az Általános Iskolát, kizárva 
ezzel a településen működő többi oktatási intézményt, hanem azt írjuk inkább, hogy 
oktatási és nevelési intézmények. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Az előterjesztést az Oktatási 
bizottság tárgyalta, átadom a szót Fodor Attila elnök úrnak, hogy ismertesse a 
bizottság álláspontját. 
 
Fodor Attila OKB elnök: Köszönöm a színvonalas anyagot és a kiegészítést. Az 
előterjesztést az Oktatási bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
dr. Klein Katalin: Szeretném megköszönni a jó irányba alakuló együttműködést a 
Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Az észrevételem a művelődő közösségek 
tevékenysége felsorolására vonatkozna. Heti 27 óra az elfoglaltsága a Faluháznak és 
az Öregiskolának. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 100 %-os kihasználtsággal 
működik. Ránk vár a feladat a jövőnk tervezése kapcsán, hogy gondolkodjunk el újabb 
közösségi helyek kialakításán, mert pl. a Művészeti Iskola nem tud működni az 
Önkormányzat illetve az Öregiskola segítsége nélkül. Ki kell még emelnem, hogy nagy 
űrt pótol a fotókkal illusztrált helytörténeti kiadvány elkészítése, ezt külön köszönöm. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e 
további kérdés, hozzászólás. Ha nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. 
Indítható a szavazás. 
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Ügyiratszám:  

Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
198/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi 
munkatervének elfogadásáról 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Öregiskola 
Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Intézményvezető 
 
7. napirendi pont 
A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést az Ügyrendi bizottság tárgyalta. Átadom a szót Bánóczi Margit elnök 
asszonynak, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Bánóczi Margit ÜB elnök: Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4 
igen szavazattal támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Átadom a szót dr. Klein Ferencnek, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének. 
 
dr. Klein Ferenc: A Német Nemzetiségi Önkormányzat is felülvizsgálta az 
együttműködési megállapodást, módosító javaslatunk nincs. De megragadnám az 
alkalmat, hogy megköszönjem a Pénzügyi osztálynak a munkáját, hisz a számviteli 
feladatainkat ők látják el.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e 
további kérdés, hozzászólás. Mivel 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 
199/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
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Ügyiratszám:  

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a 
Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, 59/2015. (IV. 23.) 
számú határozatával elfogadott együttműködési megállapodást, és úgy dönt, hogy azt 
változatlan tartalommal hatályban tartja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
  
8. napirendi pont 
Javaslat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 
módosításainak elfogadására és a Társulás Budakörnyéki Natúrparkhoz való 
csatlakozására 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést az Ügyrendi bizottság tárgyalta. Átadom a szót Bánóczi Margit elnök 
asszonynak, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Bánóczi Margit ÜB elnök: Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4 
igen szavazattal támogatta mindkét határozati javaslat elfogadását. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e 
további kérdés, hozzászólás. Mivel nincs több kérdés, külön-külön teszem fel 
szavazásra a két határozati javaslatot. Elsőként az 1. számú határozati javaslatról 
szavazunk. 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 
200/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Javaslat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása módosításának elfogadására 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásán a 47/2015. (X. 2.) 
sz. és a 65/2015. (XI. 25.) sz. Társulási Tanácsi határozattal átvezetett módosításokat 
elfogadja, egyúttal az Egységes Szerkezetű Társulási Megállapodást jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Most pedig a 2. számú 
határozati javaslatról szavazunk. 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 
201/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Javaslat a Budakörnyéki Natúrparkhoz való csatlakozásra 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
támogatja a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás csatlakozását a Budakörnyéki 
Natúrparkhoz. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
9. napirendi pont 
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést az Ügyrendi bizottság tárgyalta. Átadom a szót Bánóczi Margit elnök 
asszonynak, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Bánóczi Margit ÜB elnök: Az Ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4 
igen szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Fodor Attila: Azzal az észrevétellel szeretnék élni, hogy az Ügyrendi bizottság 
tárgyalta a napirendet, de véleményem szerint a Pénzügyi bizottság hatáskörébe is 
tartozik ez a téma. Legközelebb bármilyen közbeszerzéssel kapcsolatos téma van, 
javaslom, hogy a Pénzügyi bizottság is tárgyalja. Emellett már az is szóba került, hogy 
a Pénzügyi bizottság örömmel venné, hogy a továbbiakban, ha közbeszerzésre 
kerülne sor, a bíráló bizottságban részt vehessen bizottsági tag is. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Ez utóbbi felvetésnek tudomásom szerint 
jogi akadálya van. Átadom a szót jegyző úrnak. 
 
Papp István jegyző: Annak semmi akadálya, hogy a napirendi pontokat bármelyik 
bizottság tárgyalja, a bizottsági kijelölés csak egy ajánlás. A közbeszerzés esetében a 
bíráló bizottság összetételével kapcsolatosan tudni kell, hogy nem kell külön 
szabályozni, mert most is nyitott. Bármilyen szakértő, külső bizottsági tag felkérésére 
van lehetőség, de a bíráló bizottság tagja nem lehet képviselő, mert az 
összeférhetetlen. Tanácskozási joggal vehet részt az ülésen. 
 
Dr. Szabó András: Fodor Attila hozzászólásával nem értek teljesen egyet. 
Véleményem szerint józan megfontolás alapján szét lehet osztani a napirendi pontokat 
a bizottságok között. Ha bárki úgy gondolja, hogy érvényesíteni akarja a véleményét, 
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el tud menni a másik bizottság ülésére. Fontos, hogy olyan mennyiségű téma kerüljön 
az egyes bizottságok elé, amit érdemben meg is tud vitatni. 
 
Fodor Attila: Én nem a Pénzügyi bizottságnak szeretnék több napirendet, hanem 
fontosnak tartom, hogy a közbeszerzési bizottságban vegyen részt a Pénzügyi 
bizottságból szakember. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Erre a kérdésre választ kaptunk jegyző úrtól, 
de szerintem az első hozzászólás arról is szólt, hogy miért nem tárgyalta ezt a 
napirendet a Pénzügyi bizottság, és erre reagált Szabó András képviselő úr. Van-e 
további kérdés, hozzászólás? Nincs, akkor szavazásra teszem fel a 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 
202/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 

 
 
Tárgy: Döntés Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát a 
határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: 2016. január 1. 
Felelős: polgármester 

 
10. napirendi pont 
Közbenső döntések a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzat 
módosítása c. tervvel kapcsolatos eljárásban 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Kérem főépítész urat, hogy adjon 
tájékoztatást az előterjesztésben foglaltakról. 
 
Györgyi Zoltán főépítész: Röviden ismertette az előterjesztést. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm: Az előterjesztést a Pénzügyi 
bizottság megtárgyalta, átadom a szót Tegzes Endre elnök úrnak, hogy ismertesse a 
Pénzügyi bizottság álláspontját. 
 
Tegzes Endre PB elnök: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, 4 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. Szeretném jelezni főépítész úrnak, hogy 
megkerestek engem civil szervezetek, és jelezték, hogy nem volt számukra 
egyértelmű, hogy ez egy közbenső döntés. 
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Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Kérem főépítész urat, hogy tájékoztasson az 
egyeztetés szabályairól. 
 
Györgyi Zoltán főépítész: A testület 24/2014. számú határozatában alkotta meg az 
ilyen jellegű egyeztetésekre vonatkozó szabályokat. E szabályozás melléklete 
tartalmazza azoknak a szervezeteknek a felsorolását, akiket ezen eljárások keretében 
meg kell keresnünk. Ezekkel a szervezetekkel az egyeztetés megtörtént. 
Természetesen ez a lista bővíthető testületi döntéssel. Azonban amennyiben bárki, 
akár szervezet, akár magánszemély megkeres bennünket a véleményével, kérdésével 
arra is válaszolunk minden esetben.  
 
Fodor Attila: Az anyagban a következő szerepel, hogy „az alábányászottság 
ellehetetleníti a megengedett méretű épületek létrehozását”. Ezzel kapcsolatban 
kérdezném, hogy ez mire vonatkozik? 
 
Györgyi Zoltán főépítész: A bányászati szakhatósággal egyeztetésre került, hogy 
annak van értelme, ha a valós veszélyességi helyzetre valós műszaki megoldásra ad 
lehetőséget a HÉSZ. Tehát jelen szabályozás sok esetben szigorít a HÉSZ-ben 
meghatározott beépítési lehetőségeken. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs 
további hozzászólás, akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot az 
előterjesztésben foglaltak szerint. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
203/2015. (XII. 17.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közbenső döntések a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzat 
módosítása c. tervvel kapcsolatos eljárásban. 
 
1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lefolytatott 
véleményezés során beérkezett, és a határozat mellékletében összefoglalt 
véleményeket, valamint az azokra adott tervezői válaszokat elfogadja, ezzel a 
véleményezési szakaszt lezárja. 
 
2. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 24/2014. (III.13.) számú határozat alapján a partnerségi 
egyeztetést lezárja. A Partnerségi egyeztetés során egy civilszervezet és egy 
lakossági vélemény érkezett. E véleményekkel kapcsolatban a határozat 
mellékletében szereplő tervezői válaszokat elfogadja. 
 
3. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Korm. rendelet 
39.§ (1) bek. szerinti  Egyeztető tárgyalás megtartását nem tartja szükségesnek, mivel 
véleményeltérés az egyeztetésben résztvevő államigazgatási szervek, valamint a 
Partnerek részéről nem történt. 
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4. A véleményezési szakasz jelen döntés közzétételével lezárul. 
 
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Helyi 
Építési Szabályzatának módosítása c. terv vonatkozásában kezdeményezze a 
314/2012. (XI.8.)  Korm. rendelet 40.§-a szerinti végső szakmai véleményezést, az 
állami főépítész hatáskörében eljáró megyei Kormányhivatalnak benyújtandó 
dokumentációval. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: A következő napirendtől zárt ülés következik, 
de Klein Katalin képviselő asszony jelezte, hogy szeretne tájékoztatást adni a Mária 
Út Egyesülettel kapcsolatban. 
 
dr. Klein Katalin: A Mária Út Egyesület bővült egy olyan lehetőséggel, hogy az alapító 
magánszemélyeken kívül önkormányzati tagjai is vannak. A múlt hónapban volt egy 
munkaértekezlet az önkormányzatok számára, ahol bíztató információkhoz jutottam. 
Az Egyesület komoly fejlesztési lehetőségek előtt áll, ami kiemelten a zarándok 
szálláshelyekre vonatkozik. Azon az útvonalon történnek ezek a fejlesztések, amin mi 
is vagyunk, ezért lehetőséget kapunk arra, hogy az általuk pályázni kívánt rendszerbe 
bekapcsolódjunk. Az Egyesület részéről Dr. Lendvai József személyesen is járt itt, és 
tájékoztatta polgármester asszonyt. A pályázatban az Egyesület venne részt, mint jogi 
személy, az önkormányzat partnerként, szerződés keretén belül ajánlhatnánk fel a 
részvételi szándékunkat. A mi esetünkben a részvételünk ez ingatlanokról fog szólni. 
Nagy lehetőségnek tűnik, mert 100 %-os állami támogatottsággal bír. A mi 
jelentőségünk kiemelt lehet, mivel zarándok-központok kialakítására is sor kerül. Ha 
megfelelő feltételeket tudunk biztosítani, akkor ebben is részt vehetünk. A pályázatok 
az előzetes jelzések szerint áprilisban már megjelennek, ezért minél előbb kell testületi 
döntést hozni és a megfelelő szerződéseket megkötni. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Valóban hiánypótló lenne, ha szállásokat 
tudnánk teremteni Nagykovácsiban, várhatóan majd január, február hónapban kerül a 
testület elé, addig ismernünk kell a pontos hátteret. Van-e még kérdés? Nincs. Akkor 
átadom a szót alpolgármester úrnak, aki jelezte, hogy szeretne szót kérni egy fontos 
ügy miatt. 
 
dr. Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármester: Azzal a javaslattal szeretnék élni, hogy 
méressük meg a szálló por koncentrációt itt, Nagykovácsiban. Településünk alsóbb 
régiójában magas ez az érték. A mérést követően a testület a 2016-ra tervezett 
költségvetésben határozzon meg egy olyan összeget, amely alkalmas arra, hogy ezzel 
kapcsolatban lehessen egy tanulmány, egy hatásvizsgálat, melynek 
következményeként a következő szezonra egy konkrét akciótervet lehetne készíteni. 
Az a kérésem, hogy a testület a következő ülésre ezt vegye fel napirendi pontként. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további 
hozzászólás? Nincs. Akkor szeretném tájékoztatásul jelezni, hogy a következő 
testületi ülésre 2016. január 28-án kerül majd sor.  
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Kívánok mindenkinek békés, boldog ünnepeket, és sikerekben gazdag újévet. 
A további napirendi pontokat zárt ülésen tárgyaljuk, ezért a Képviselő-testület nyílt 
ülését 19 óra 05 perckor lezárom. 
 
   
 
 

K.m.f. 
 

 
 

    Kiszelné Mohos Katalin       Papp István 
           polgármester           jegyző 
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