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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. január 28. (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, Gerely Gábor képviselő, Honti Zoltán képviselő, dr. Klein Katalin 
képviselő  
 
Megjelentek a hivatalból: Papp István jegyző, dr. Németh Zsanett aljegyző, Györgyi 
Zoltán főépítész, Perlaki Zoltán osztályvezető, Grégerné Papp Ildikó osztályvezető, 
Kissné Szalay Erzsébet jegyzőkönyvvezető 
 
Megjelent továbbá: Kántor Ágnes ügyvezető NATÜ Kft., Karczewicz Ágnes EÜB tag, 
Szabó Orsolya OKB tag, Tóth Mária Erzsébet Kispatak Óvoda vezető, Kiszel István 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. 
Sajnos ismét egy szomorú hírrel kell kezdenem, tragikus hirtelenséggel elhunyt a 
Dózsa György utcai óvoda gondnoka Dávid Vilmos. A Kispatak Óvoda saját 
halottjának tekinti volt dolgozóját. Kérem, hogy 1 perc néma felállással adózzunk 
emlékének.  
A munkánkat azonban folytatnunk kell, megkezdjük a testület ülését. Jelzem, hogy dr. 
Szabó András és Tegzes Endre igazoltan van távol, a testület 7 fővel határozatképes. 
Jelzem, hogy a Kormányhivataltól érkezett észrevételek miatt a Helyi Építési 
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Szabályzattal kapcsolatos előterjesztést levettük napirendről. Emellett zárt ülésen, 
utolsóként tárgyalásra kerül egy új napirend: „Döntés politikai kezdeményezés 
támogatásáról”. Van-e az így módosított napirendhez hozzászólás? Amennyiben 
javaslat, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a módosított napirendet. Indítható 
a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2016. (I. 28.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Képviselő-testület 2016. január 28-án megtartott ülésének napirendje 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. 
január 28-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja. 
 

 Nyílt ülés: 
1. Döntés a Képviselő-testület 2016. év I. félévi munka- és üléstervéről E – 1 

 
2. Döntés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. beszámolójáról és díjkalkulációjáról E – 4 

   
3. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 4. sz. módosítása E – 7 
 

4. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gördülő fejlesztési tervének 
elfogadásáról és a Nagykovácsi Északi terület II. ütemben megépített 
szennyvíz-csatorna hálózat üzemeltetésbe adásáról E – 10 

   
5. A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft felügyelő 

bizottsági tagjának megválasztása E – 3 
   

6. A Mária Út Közhasznú Egyesület által benyújtandó, a 2016. évi GINOP és 
VEKOP pályázati rendszerben a „Mária Út Szolgáltatói hálózat szűk 
keresztmetszeteinek fejlesztése – teljes körű felújítás” tárgyú pályázathoz 
szükséges önkormányzati döntések meghozatala E – 9 

  
7. A Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosítása E – 2 

  
8. Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Tájegységi Értéktárába 

javasolt nagykovácsi értékekről E – 5 
  
 Zárt ülés: 

9. Döntés politikai kezdeményezés támogatásáról E – 11 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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1. napirendi pont 
Döntés a Képviselő-testület 2016. év I. félévi munka- és üléstervéről 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést az Oktatási és a Pénzügyi bizottság is tárgyalta, Tegzes Endre elnök úr 
távolléte miatt a Pénzügyi bizottság ülését is Fodor Attila vezette le. Átadom a szót 
Fodor Attilának, hogy ismertesse mindkét bizottság álláspontját.  
 
Fodor Attila: Az Oktatási és a Pénzügyi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. 
Mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a munkaterv elfogadását. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e kérdés, 
hozzászólás. Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a munkatervet. Indítható a 
szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2016. (I. 28.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés a Képviselő-testület 2016. év I. félévi munka- és üléstervéről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal a 2016. év I. félévi munkatervét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
2. napirendi pont 
Döntés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. beszámolójáról és díjkalkulációjáról 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. A 
Pénzügyi bizottság ülésén jelen volt a Zöld Bicske Kft. képviselője. Az ott felmerült 
kérdésekre nem tudott maradéktalanul válaszolni. Ezért írásban megkapta a 
kérdéseket, és a mai napon jelezte írásban, hogy olyan alapossággal szeretné 
megválaszolni, hogy ez az egy nap nem volt elegendő a számára. Kezdeményezte, 
hogy a testület napolja el ezt a döntését, én viszont azt gondolom, hogy a döntéseinket 
meg tudjuk hozni a Pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottak alapján. Ettől függetlenül 
továbbra is várjuk a beszámolót, amit a testület tagjainak meg fogok küldeni, és 
hangsúlyoznám, hogy a testületnek a beszámolót csupán tudomásul kell vennie. Az 
előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta, átadom a szót Fodor Attilának, hogy 
ismertesse a Pénzügyi bizottság álláspontját. 
 
Fodor Attila: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság alaposan megtárgyalta. A 
bizottság több tagja komoly hibákat vélt felfedezni a beadott anyagban. A költségeknél 
is felmerültek észrevételek, amelyeket nem sikerült helyben tisztázni. Ezért a bizottság 
úgy döntött, hogy sem a díjkalkulációt, sem pedig a beszámolót nem fogadja el. Kérem 
a testületet, hogy a szavazás során ezt a véleményt vegyék figyelembe. 
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Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Tájékoztatásul még 
annyit szeretnék elmondani, hogy a díjkalkulációban a Zöld Bicske Kft. szeretne díjat 
emelni, de ezt egyoldalúan nem tudja megtenni. Én is úgy gondolom, hogy nem 
indokolt ez az áremelés. Valóban a felülvizsgálata ugyan minden évben szükséges, 
azonban nem látszik indokoltnak a díjak megemelése. Emellett még egy fontos 
információ, hogy 2016. április 1-től változni fognak a jogszabályi előírások, és a díjat 
az állam fogja megállapítani, ezért a mostani döntés csak átmeneti időre szól. Van-e 
hozzászólás, vélemény. Nincs. Két döntésre lesz szükség, egyenként teszem fel 
szavazásra a határozati javaslatokat. Először az 1. határozati javaslatról szavazunk. 
Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2016. (I. 28.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. díjkalkulációs táblázatáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó díjkalkulációs táblázatát nem fogadja 
el. 
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Most a 2. határozati 
javaslatról szavazunk. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 1 igen, 4 nem, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 
 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2016. (I. 28.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés a Zöld Bicske Nonprofit Kft. beszámolójáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó beszámolóját nem fogadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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3. napirendi pont 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 4. sz. módosítása 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Az előterjesztés ismertetésére osztályvezető 
urat kérem meg, de előtte szeretném elmondani, hogy egy módosító indítványt 
terjesztettem be a napirendi ponthoz, amelyet a Pénzügyi bizottsági ülés utáni 
információk indokolnak. Tavaly már sor került egy gyermeknapi rendezvényre, amit 
idén szeretnénk sokkal tágabb körben, családi rendezvényként megszervezni. Két 
naposra gondoltunk, mégpedig azért, mert a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, 
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázati felhívást tett közzé kulturális-művészeti 
fesztiválok támogatására. A fesztivál várható időpontja 2016. június 4-5., helyszíne a 
Kastélypark. Programja alapján ötvözi a művészeti, kulturális, közösségi és 
tudományos minőségeket, célja a hagyományteremtés. Azért vált ilyen sürgőssé ez a 
döntés, mert a pályázat beadásának a mai nap a határideje. Fontos, hogy ez a 
rendezvény csak abban az esetben tud megvalósulni, ha elnyerjük a közel 15 millió Ft 
támogatást. Még egy dolgot meg kell említeni, hogy a pályázati anyagot elektronikus 
úton kell feltölteni, és az általunk tervezett bevételt nem fogadta be. Ezért a tervezett 
bevétel összege kisebb lett, mint a kiosztott anyagban. Ez azonban nem befolyásolja 
az önrész összegét, ami a határozati javaslatban szerepel. A javaslatot egyik bizottság 
sem tárgyalta, ezért a testületnek bizottsági vélemény nélkül, most kell dönteni. Előtte 
azonban meghallgatjuk osztályvezető urat, aki ismerteti az előterjesztést. 
 
Perlaki Zoltán: Röviden ismertette az előterjesztést. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Javaslom, hogy elsőként tárgyaljuk a 
rendeletmódosítást. Ezt a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, átadom a szót Fodor 
Attilának, hogy ismertesse a Pénzügyi bizottság álláspontját. 
 
Fodor Attila: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a testület számára.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester Köszönöm szépen. Van-e további 
hozzászólás, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a tervezetet az előterjesztésben foglaltak szerint. 
Elfogadásához minősített többség szükséges. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) 
önkormányzati rendeletének 4. sz. módosítását. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Most pedig a módosító indítvány 
megtárgyalásával folytatjuk. Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Honti Zoltán: Magát a kezdeményezést mindenképpen jónak találom. Szeretnék kicsit 
részletesebb információkat a rendezvényről. Kérdezném, hogy milyen lesz a 
rendezvény, miből gondoljuk, hogy bevételre teszünk szert? Milyen plusz munkát 
jelent ez az önkormányzatnak? 
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Kiszelné Mohos Katalin polgármester: A tervek szerint a helyszín a Kastélypark 
lesz, már a Cserkészszövetséggel tárgyaltunk is, rendelkezésünkre bocsájtják és 
segítséget is adnak a szervezésben. Emellett van egy szervező cég is, akitől 
segítséget kapunk. A tervezett díjakban ezek az összegek természetesen benne 
vannak. Ahonnan a bevételt reméljük, az az esti koncert, ahol felmerült Zorán neve is. 
Egyébként a pályázat feltétele volt valamiféle bevétel biztosítása. Napközben mind a 
felnőttek, mind pedig a gyerekek számáras érdekes programokat tervezünk. Emellett 
bevételt még az élelmiszerárusoktól remélünk, mivel ők az eladott áruik után, illetve 
helypénzt fizetnének. Van ennek egy részletes terve, nagyon szívesen megküldöm a 
testület tagjainak.  
 
Bánóczi Margit: Én mindenképpen támogatom a kezdeményezést, de én ezt a 21 
millió Ft-ot egészen magas összegnek találom egy két napos rendezvényre. 
Nyilvánvalóan meg fogom nézni a programot, azonban azt sem tudom elképzelni, hogy 
az említett forrásokból a jelzett bevétel megteremtődik. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Azt gondolom, hogy ha egy magas 
színvonalú előadót hívunk, akkor nemcsak a helyi lakosok fognak eljönni a koncertre, 
akár 1000-1500 fővel is számolhatunk.  
 
dr. Klein Katalin: Már tavaly elkezdtünk hagyományt teremteni a gyereknappal, 
gondolom ez annak a magasabb szintű szervezése lenne. Van-e arra adatunk, hogy 
a tavalyi egynapos rendezvény mennyibe került? Ezt azért kérdezem, mert ha nem 
lesz elég bevétel, akkor ez milyen terhet fog jelenteni.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Tavaly nem haladta meg az 1 millió Ft-ot a 
rendezvényre költött összeg. Azonban azt tudni kell, hogy tavaly sok programot ingyen 
biztosítottak, mivel első alkalom volt. Emellett az a rendezvény elsősorban a közös 
főzésről szólt, ami szintén nem igényelt nagy befektetést. Hozzá kell tennem, hogy 
szándékosan nem gyereknapra tettük ezt a rendezvényt, mivel azon a napon 
számtalan egyéb lehetőség van. 
 
Fodor Attila: Azt kérdezném, hogy a koncerten ki fog belépőjegyet fizetni, aki a 
koncertre jön, vagy az egész rendezvényre kell majd belépőt fizetni? Miből reméljük, 
hogy ez a bevétel ténylegesen be fog folyni. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Csak az esti koncerten kell belépőt váltani, 
minden más program ingyenes lesz. A munkánkat egy szervező cég segítené, így 
olyan színvonalú előadókat hívnánk meg, akik érdeklődésre tartanak számot. Emellett 
kértük az intézményeket is, hogy segítsék a munkánkat a szervezésben.   
 
Gerely Gábor: A Crosskovácsi rendezvény már 25 éve van jelen a faluban. Ezen 
önkéntesek dolgoznak, azért, hogy ez a rendezvény sikeres legyen évről évre. Mindig 
igyekszünk a színvonalát a lehető legmagasabbra emelni. Nincs pályázati forrásunk, 
ezt szívből tesszük. Már többször felajánlottuk azt a falunak, hogy mivel a 
rendezvényünkkel több ezer embert vonzunk ide a faluba, hogy fogjunk össze. A 
Crosskovácsit szívesen megrendezzük a falu egy másik rendezvényével, mert a kettő 
biztos, hogy erősítené egymást. Csak ezt szerettem volna felajánlani a településnek. 
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Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Igaz, hogy a Crosskovácsi rendezvényére 
büszke lehet egész Nagykovácsi, és ezúton is köszönjük mindazoknak az 
önkénteseknek, akik ezt segítik. Azonban mivel mindkét rendezvény nagy volumenű, 
a két rendezvényt együtt nem bírná el a falu, gondolok itt pl. a parkolásra. Ettől 
függetlenül attól nem zárkózom el, hogy a Crosskovácsi és az önkormányzat közösen 
szervezzen rendezvényeket, de kérem, hogy üljünk le, és tárgyaljunk erről. 
 
dr. Klein Katalin: Szeretném megkérdezni, hogy a rendezvény költségvetésébe 
bekalkuláltuk-e ennek az eseménynek a média-nyilvánosságát? Erre mindenképpen 
szükség lenne. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Természetesen gondoltunk erre, azért ilyen 
magas ez az összeg, mert rádióreklámokat is tartalmaz. Ezen kívül óriásplakátokat, és 
minden családnak külön személyre szóló levelet terveztünk. Amennyiben nincs több 
hozzászólás, szavazzunk a módosító indítvány határozati javaslatáról. Indítható a 
szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 6 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2016. (I. 28.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés „VARÁZSKASTÉLY 2016 Nagykovácsi Családi Fesztivál” 
megrendezéséhez pályázati önrész biztosításáról 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
részt kíván venni a kulturális fesztiválok megszervezésére kiírt pályázaton, és az 
ehhez szükséges, 6.423.660.- forint önrészt forrását a 2016. évi költségvetésében 
biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
4. napirendi pont 
Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gördülő fejlesztési tervének 
elfogadásáról és a Nagykovácsi Északi terület II. ütemben megépített szennyvíz-
csatorna hálózat üzemeltetésbe adásáról 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Átadom a szót főépítész úrnak, hogy röviden 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Györgyi Zoltán főépítész: Röviden ismertette az előterjesztést.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Az előterjesztést a Pénzügyi 
bizottság megtárgyalta, átadom a szót Fodor Attilának, hogy ismertesse a Pénzügyi 
bizottság álláspontját. 
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Fodor Attila: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, az 1 határozati 
javaslat esetében a bizottság 2 igen 2 tartózkodással, a 2. határozati javaslat esetében 
3 igen 1 tartózkodással szavazott. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Van-e további hozzászólás? 
Nincs, akkor először az 1. számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Indítható 
a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2016. (I. 28.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gördülő fejlesztési 
tervének elfogadásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2016-2030-ig terjedő időszakra vonatkozóan Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának tulajdonában lévő víz- és szennyvízhálózatának gördülő 
fejlesztési tervét, a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Most pedig a 2. határozati 
javaslatról szavazunk. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2016. (I. 28.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Északi terület II. ütemben megépített szennyvíz-
csatorna hálózat üzemeltetésbe adásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
KEOP 1.2.0/09-11 kódjelű pályázati konstrukció keretein belül Nagykovácsi Északi 
terület II. ütemben megépített szennyvízhálózatot és új főgyűjtő vezetéket a DMRV 
Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 
2600 Vác, Kodály Z. út 3. cégjegyzékszáma: Cg. 13-10-040189, adószáma: 
10863877-2-44) részére üzemeltetésbe adja a 2013. május 29. napján megkötött 
bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott bérleti díj ellenében. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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5. napirendi pont 
A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft felügyelő 
bizottsági tagjának megválasztása 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, átadom a szót Fodor Attilának, hogy 
ismertesse a Pénzügyi bizottság álláspontját. 
 
Fodor Attila Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, a jelöltet kiváló 
szakembernek tartja a bizottság, egyhangúlag javasolja a bizottság a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm. Ha nincs több hozzászólás, 
akkor felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2016. (I. 28.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft 
Felügyelőbizottsága tagjának megválasztása 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának tagjává 
Erdélyi Zoltánt (an.: Inkovics Ilona, lakcím: 2094 Nagykovácsi, Árvácska u. 5.) 2016. 
február 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
megválasztja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
6. napirendi pont 
A Mária Út Közhasznú Egyesület által benyújtandó, a 2016. évi GINOP és VEKOP 
pályázati rendszerben a „Mária Út Szolgáltatói hálózat szűk keresztmetszeteinek 
fejlesztése – teljes körű felújítás” tárgyú pályázathoz szükséges önkormányzati 
döntések meghozatala 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést a Pénzügyi bizottság tárgyalta, átadom a szót Fodor Attilának, hogy 
ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Fodor Attila: Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és mivel az 
Egyesület vezetője is részt vett az ülésen, válaszolt a kérdéseinkre. Úgy gondoltuk, 
hogy a kezdeményezést mindenképpen érdemes támogatni. Felmerült, hogy az 
említett ingatlan Nagykovácsi legértékesebb ingatlanja, ezért szerettük volna olyan 

9 
 



Ügyiratszám:                    /2016 – F – 4 

módon körüljárni a kérdést, hogy ez az ingatlan mindenképpen jó helyre kerüljön. 
Sikerült az ülésen meggyőző érveket hallanunk, ezért a bizottság a javaslatot 
elfogadásra javasolja. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Az eredetileg kiküldött 
anyaghoz képest módosítás történt, hiszen eredetileg egyszerű zarándokszállásra 
vonatkozott a pályázat, azonban jelezte az Egyesület, hogy megfelelőnek tartja 
Nagykovácsi megközelíthetőségét, illetve a lehetőségeket és az ingatlant arra, hogy 
egy oktatási központként üzemeljen ez az épület. Az épület eredeti homlokzatát 
továbbra is szeretnénk megőrizni. Zarándokvezető központ lenne a szálláshely 
kialakítás mellett. Kb. 50 fő szálláshelyre lesz lehetőség és emellett még vannak 
közösségi terek, amelyek a vezetők központjaként használhatóak.  
 
Honti Zoltán: A módosító indítvány 3. pontjában, ahol a tervek és dokumentációk 
elkészítéséről van szó, ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy nem kellene-e beleírni, 
hogy koncepcionális tervről van szó, mert ez többször is elhangzott a bizottsági ülésen.  
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Egyetértek a javaslattal, módosítjuk a 
határozati javaslatot. 
 
Fodor Attila: A bizottsági ülésen elhangzottakkal kapcsolatban még szeretném 
elmondani, hogy nemcsak zarándokszállás lenne kialakítva, hanem az önkormányzat 
is tudná használni ezeket a helyiségeket. Szintén fontos, hogy 5 év után, ha a pályázat 
lezárul, az egész épület visszaszáll az önkormányzatra. Még az is felmerült, hogy az 
Egyesület majd szeretne egy civil egyesületet megbízni, aki ennek a lebonyolításával 
foglalkozik. 
 
dr. Klein Katalin: Még szeretném azt kiemelni, hogy nem kell önerőt biztosítani ehhez 
a projekthez. Mi csak az ingatlannal járulunk hozzá a pályázathoz. A másik pedig, hogy 
már a fenntartási időszakban is lehetőség lesz arra, hogy a szabad kapacitását ennek 
a zarándokközpontnak mi is hasznosítsuk különösebb megkötöttség nélkül. Ez azért 
fontos, mert végre ezzel egy turisztikai fejlesztési lehetőséghez jutunk. Emellett fontos, 
hogy mivel itt meleg konyha nincs betervezve, ezért a környező kis boltoknak a 
forgalma is megnőhet a turisták miatt. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm a kiegészítéseket. Kérdezem, 
hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Ha nincs, szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot Honti Zoltán módosító indítványával együtt. Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2016. (I. 28.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Mária Út Közhasznú Egyesület által benyújtandó, a 2016 évi GINOP és 
VEKOP pályázati rendszerben a Mária Út Szolgáltatói hálózat szűk 
keresztmetszeteinek fejlesztése – teljes körű felújítás tárgyú pályázathoz 
szükséges önkormányzati döntések meghozatala 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. az 1/1 arányú tulajdonában álló 185/1 helyrajzi számú természetben a 2094 
Nagykovácsi, Kossuth L. utca 45. szám alatt található, felépítményes ingatlant 
zarándok vezető központ és nem kereskedelmi célú szálláshely kialakítása céljára 
kijelöli.  

2. az 1. pontban körülírt ingatlan teljes felújítását a Mária Út Közhasznú Egyesület által 
benyújtandó, a 2016. évi GINOP és VEKOP pályázati rendszerben a Mária Út 
Szolgáltatói hálózat szűk keresztmetszeteinek fejlesztése – teljes körű felújítás tárgyú 
pályázattal kívánja megvalósítani. Az Önkormányzat az ingatlanon kívül a pályázaton 
történő induláshoz egyéb forrást nem biztosít. 

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kijelölt ingatlan teljes felújításához 
szükséges koncepcionális tervek és műszaki dokumentáció elkészíttetéséről, valamint 
az ehhez szükséges forrás 2016. évi költségvetésben történő biztosításáról, 

4. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban körülírt ingatlanra vonatkozó 
haszonkölcsön szerződés elkészíttetésére és aláírására (amely, mint beruházási 
helyszín használatát igazoló dokumentum kerül benyújtásra a pályázatban) az alábbi 
lényeges tartalommal: 

- az Önkormányzat a szerződés aláírásától számított 2+5 évre, de minimum a 
fenntartási időszak végéig az Egyesület részére ingyenesen és kizárólagos 
használatában adja az ingatlant azzal, hogy az Egyesület köteles azt a határozott idő 
lejárta napján az Önkormányzat részére visszaadni, 

- az Egyesület az ingatlant kizárólag rendeltetésszerűen, működésére, tevékenysége 
céljaira használja, 

- az Egyesület az ingatlant az Önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül sem 
ellenszolgáltatásért sem ellenszolgáltatás nélkül harmadik személy használatába 
részlegesen sem adhatja. 

- a szerződés csak akkor lép hatályba, ha az Egyesület a megnevezett pályázatokban 
vagy annak egyikében nyertes és nyilatkozik, hogy az ingatlan felújításához szükséges 
forrás teljes egészében rendelkezésére áll. 

5. felhatalmazza a Polgármestert az egyéb nyilatkozatok aláírására és valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
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Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Rövid szünetet rendelek el, hogy a pályázati 
iratokat előkészíthessük, mert ma van a beadási határidő.  
 
Szünet 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: A szünet után a 7. napirendi ponttal 
folytatjuk. 
 
7. napirendi pont 
A Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Átadom a szót a napirend előadójának, 
aljegyző asszonynak, hogy röviden ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Németh Zsanett aljegyző: Röviden ismertette az előterjesztést. 
 
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: Az Oktatási bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 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. Elfogadásához minősített többség szükséges. 
Indítható a szavazás. 
 
Megállapítom, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2016. (I. 28.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Kispatak Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy –
módosítva a 136/2015. (IX.17) és 169/2015. (XI.19) számú határozatát – a Kispatak 
Óvoda Alapító Okirat módosítását valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Felhatalmazza a Polgármestert az aláírásra, valamint felkéri a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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8. napirendi pont 
Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Tájegységi Értéktárába javasolt 
nagykovácsi értékekről 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Röviden ismertette az előterjesztést. Az 
előterjesztést az Oktatási bizottság tárgyalta. Átadom a szót Fodor Attila elnök úrnak, 
hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Fodor Attila: Az Oktatási bizottság az előterjesztést megtárgyalta és támogatta 
mindkét határozati javaslat elfogadását. Emellett felmerült, hogy Nagykovácsinak 
annyi értéke van, hogy az Oktatási bizottság szeretne létrehozni egy értéktár 
bizottságot, de erről majd fogjuk tájékoztatni a lakosságot. 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. A helyi értéktár bizottság 
nem az önkormányzat bizottsága lenne, hanem ez egy civil szerveződés lehetne. 
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 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2016. (I. 28.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Tájegységi Értéktárába 
javasolt nagykovácsi értékekről  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Tájegységi Értéktárába a következő értékek 
kerüljenek:  

1. Szénások Európa Diplomás Terület 
2. Római Katolikus Templom és Plébánia 
3. Teleki-Tisza-kastély 
4. Kálvária és a kőkeresztek 
5. Sebestyén kápolna 
6. Német sírkövek a temetőben (a kegyeleti sírkert kialakítása folyamatban) 
7. Aratási hálaadási körmenet 
8. B. Szatmári Lajos életműve 
9. Greszl Ferenc életműve 
10. Római kori kövek 

 
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 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2016. (I. 28.) HATÁROZATA 

 
árgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Tájegységi Értéktára 
tematikus túraútvonalainak kialakításához 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Tájegységi Értéktára tematikus 
túraútvonalainak kialakításához a következő nagykovácsi nevezetességeket:  

1. Mária-oszlop 
2. Hősi emlékmű 
3. Faluvégi keresztek 
4. Bányászati emlékmű 
5. Képesfa a Széltörés-erdőben 
6. Ördögárok-forrás 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további 
hozzászólás? Nincs, akkor a Képviselő-testület nyílt ülését 18 óra 25 perckor lezárom. 
Az utolsó napirendi ponttal, zárt ülésen folytatjuk. 
 
   
 
 

K.m.f. 
 

 
 

    Kiszelné Mohos Katalin       Papp István 
           polgármester           jegyző 
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