
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 29-én  
               megtartott  üléséről.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme
(Dózsa György út 15/a)

Jelen vannak: Kocsi János polgármester,
dr. Salibáné dr. Pap Terézia alpolgármester

                                 Angalét József, Agonács Lászlóné
Botka Sándor, Czakó György, Marton László,
Molnár István, Simon László

 Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes jegyző, 
Mészáros Szilveszter aljegyző

A  képviselő-testületi  ülésről  Kiss  Gábor,  Németh  László  és  Magoss  György  képviselők 
igazoltan távol voltak.

Kocsi János: Köszönti az ülésen megjelenteket, a meghívottakat és az intézmények vezetőit. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott 12 képviselő közül 9 fő van jelen, 
így a testület határozatképes. A kiadott napirendi pontokhoz szeretné felvetetni 6./5 napirendi 
pontként  a  sportpálya  műfüvesítéséhez  zúzott  kő  megrendelése.  Várja  a  kérdéseket, 
észrevételeket. Kéri, aki a kiegészítéssel a mai napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze azt.

A  képviselő-testület  9  igennel,  nem  szavazat  és  tartózkodás  nélkül  a  napirendi  pontok 
elfogadására az alábbi határozatot hozta: 

184/2011.(XI. 29.) számú Képviselő-testületi
h a t á r o z a t

Nagykáta Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülésen 
tárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el:

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: polgármester

2./ Az önkormányzat intézményeiben a gyermekek napközbeni,
 valamint szociális és gyermekjóléti alapellátások keretében 
biztosított szolgáltatásokról, intézményi térítési díjainak,
 alkalmazott élelmezési normáinak megállapításáról szóló
 24/2006.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
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3./ 2011. évi költségvetéséről szóló 15/2011 (VI.1.), valamint a 18/2011
  (IX.16.) számú rendeletekkel módosított 6/2011 (II.23.)
 önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: polgármester

4./  A 2011. évi költségvetés háromnegyed éves pénzügyi teljesítéséről
 szóló beszámoló elfogadása
Előadó: polgármester

5./ A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: polgármester

6./Egyebek:

6./1 A könyvvizsgáló visszahívása ás új könyvvizsgáló megbízása
Előadó: polgármester

6./2 Káta-Hidro Kft. hitelfelvételéhez önkormányzati  kezességvállalás 
biztosítása ( Fürdőház)

Előadó: polgármester

6./3 Nagykáta Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
 módosítása
Előadó: polgármester

6./4 A MÁV-START Zrt. elővárosi villamos motorvonat és IC kocsi
 beszerzéséhez támogató nyilatkozat adása
Előadó: polgármester

6./5 A sportpálya műfüvesítéséhez zúzott kő megrendelése 
Előadó: polgármester

6./6  Makai Zoltán Tápiószele, Pacsirta u. 13. th.: Nagykáta, Vasút u. 
38/a. és Makainé Gulyás Anett Nagykáta, Vasút u. 38/a. szám alatti 
lakosok első lakáshoz jutók támogatása

Előadó: polgármester

6./7 Súri Péter és Varga Julianna Nagykáta, Hosszú u. 23. szám alatti 
lakosok első lakáshoz jutók támogatása
Előadó: polgármester

6./8 Kiss Sándor Tamás Tápiószele, Rákóczi u. 13/a. szám alatti lakos 
első lakáshoz jutók támogatása
Előadó: polgármester

6./9 Tóth János Nagykáta, Alsóegreskáta 005911/30 hrsz lakos
 önkormányzati bérlakás cseréje
Előadó: polgármester
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1./Napirendi pont:

Kocsi János: Az első napirendi pont, tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két 
ülés között történt fontosabb eseményekről. Kérdezi képviselő társait ezzel kapcsolatban van 
e valakinek kérdése észrevétele. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a tájékoztatót 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt.

A képviselő testület  9 igennel, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a lejárt idejű 
határozatokról szóló tájékoztatót.

Németh László képviselő megérkezett az ülésterembe.

2./Napirendi pont:

Kocsi János: Az önkormányzat intézményeiben a gyermekek napközbeni, valamint szociális 
és  gyermekjóléti  alapellátások  keretében  biztosított  szolgáltatásokról,  intézményi  térítési 
díjainak,  alkalmazott  élelmezési  normáinak  megállapításáról  szóló  24/2006.(XII.6.) 
önkormányzati rendelet módosítása. A napirendi ponttal kapcsolatban van e valakinek kérdése 
észrevétele? 

Agonács  Lászlóné:  A  Jogi,  Művelődési  és  Közoktatási  Bizottság  tárgyalta,  már  az  előző 
testületi  ülésen  elfogadta,  hogy a  nagykátai  önkormányzat  alkotja  a  rendeleteket,  ezért  a 
rendeletmódosítást elfogadásra javasolja.

Molnár István: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta a módosítást.

Kocsi János: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a rendelet módosítását elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze azt.

A képviselő  testület  10  igennel,  nem szavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  rendeletet 
alkotta:

19/2011.(XI.30.) számú rendelet

Nagykáta  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megalkotta  a  19/2011.
(XI.30.)  önkormányzati  rendeletet  az  önkormányzat  intézményeiben  a 
gyermekek  napközbeni,  valamint  szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások 
keretében biztosított szolgáltatásokról, intézményi térítési díjainak, alkalmazott 
élelmezési normáinak megállapításáról szóló 24/2006.(XII.6.) önkormányzati 
rendelet módosítása.

3./Napirendi pont:

Kocsi János: A harmadik napirendi pont a 2011. évi költségvetéséről szóló 15/2011 (VI.1.), 
valamint a 18/2011 (IX.16.) számú rendeletekkel módosított 6/2011 (II.23.) önkormányzati 
rendelet módosítása. A témával kapcsolatban van e valakinek észrevétele vagy kérdése. 
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Agonács  Lászlóné:  Ez  a  rendelet  a  költségvetés  negyedéves  módosításáról  szól.  A  Jogi, 
Művelődési és Közoktatási Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.

Molnár István: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a módosítást.

Kocsi János: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a rendelet módosítását elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze azt.

A képviselő  testület  10  igennel,  nem szavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  rendeletet 
alkotta:

20/2011.(XI.30.) számú rendelet

Nagykáta  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megalkotta  a  20/2011.
(XI.30.) önkormányzati  rendeletet  a  város  2011.  évi  költségvetéséről  szóló 
6/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.

4./Napirendi pont:

Kocsi  János:  A  következő  napirendi  pont  a  2011.  évi  költségvetés  háromnegyed  éves 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása. A napirendi ponttal kapcsolatban van e 
valakinek kérdése?

Agonács Lászlóné: Sajnos nem a legjobb az önkormányzat pénzügyi helyzete, de reméli, év 
végére ez korrigálódik. A Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 

Molnár István: A Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta,  véleménye szerint elég részletesen, 
sajnos változtatásra nincs lehetőség, ezért a bizottság elfogadásra javasolja.

Kocsi János: A napirendi ponttal kapcsolatban várja a kérdéseket, észrevételeket, amennyiben 
kérdés, észrevétel nincs, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt.
 
A képviselő-testület  10 igennel,  nem szavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  határozatot 
hozta: 

185/2011.(XI. 29.) számú Képviselő-testületi
h a t á r o z a t

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 
1-9  havi  pénzügyi  teljesítéséről  szóló  beszámolót  elfogadja,  a  Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját tudomásul veszi.

A  képviselő-testület  megállapítja,  hogy  a  költségvetés  pénzügyi,  likviditási 
helyzete  jelentős  mértékben  romlott  a  korábbi  évek  hasonló  időszakához 
viszonyítottan.  Az  egyensúly  fenntartása  finanszírozási  célú  műveletek 
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igénybevétele mellett biztosított volt. Hosszú távú felhalmozási hitel felvételre 
a félév során nem kerül sor.

- Az  önkormányzat  a  kötelező  és  az  önként  vállalt  feladatok 
finanszírozását folyamatosan biztosította.

- A forráshiányos  költségvetés  miatt  visszafogott,  bevétel-centrikus  és 
takarékoskodó gazdálkodást kell folytatni az év végi működési hiány 
minimumra szorításának érdekében. 

- A  pótlólagos  bevételi  lehetőségek  feltárására  kell  törekedni,  a 
hátralékok  behajtása  érdekében  minden  törvényes  lehetőséget 
alkalmazni kell.

- Felhalmozási  oldalon  csak  az  elengedhetetlen  kiadásokat  lehet 
teljesíteni,  a  halasztható  kiadási  tételek  a  következő  évben 
teljesíthetőek.

- A felhalmozási kiadásokat át kell tekinteni, és a jelenleg tervezett, még 
elhalasztható kiadásokat a rendeletből törölni szükséges. 

- A  költségvetés  pénzügyi  egyensúlyát  javítani  kell  az  év  hátralevő 
részében is.

- A polgármesteri hivatal az intézmények túlfinanszírozását a képviselő-
testület  határozata,  döntése  alapján  hajtja  végre.  Az  intézmények 
évközben  jelentkező  többletbevételeik  terhére  költségvetésben  nem 
tervezett  feladatra csak képviselő-testületi  döntés alapján vállalhatnak 
kötelezettséget.  A  kiadási  előirányzatokon  költségvetésben  nem 
tervezett feladatokra kötelezettség nem vállalható. 

- A feladatokat a pénzügyi lehetőségek függvényében kell megvalósítani. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezetők

5./Napirendi pont:

Kocsi  János:  A  következő  napirendi  pont  a  2012.  évi  költségvetési  koncepció,  várja  a 
kérdéseket, észrevételeket.

Agonács Lászlóné: A Jogi, Művelődési és Közoktatási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot 
és  elfogadásra  javasolja.  Ezt  a  koncepciót  előirányzatnak  tekintik,  mivel  nem  tudják  mi 
várható a következő évben.

Molnár  István:  A  2012.  évi  költségvetési  koncepcióban  elég  sok  minden  le  van  írva,  a 
következő év nehéz lesz,  sok megszorításra  számíthatnak.  Az adófizetők fizetési  morálján 
változtatni kell, sok a kinnlevőség, amit be kellene hajtani, ez szükséges lenne a működéshez. 
Munkalehetőséget kell biztosítani az embereknek, a közmunkák, amelyek megszűnnek, vagy 
más formában fognak szerepelni. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2012.-es évi 
költségvetési koncepciót.
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Simon  László:  A  kiadások  során  a  zeneiskolával  kapcsolatban  a  Pest  Megyével  kötött 
megállapodást  fel  kell  mondani,  ennek  mi  az  oka?  Ez  lesz  e  hatással  a  zeneiskola 
működésére?  Többet  vagy kevesebbet  akarnak  fizetni,  ez  nincs  konkrétan  kifejtve.  Nincs 
pénz?

Tarnavölgyiné  dr.  Tényi  Ágnes:  Fel  kell  mondani,  mert  nem megyei  fenntartású  lesz  az 
intézmény.

Kocsi János: Az épület tulajdonjogilag az önkormányzaté, nincs még olyan tárgyalás amiben 
dönteni kellett volna, képviselő-testületi döntés nélkül ezt az épületet átadni nem lehet.

Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: A feladat mindenképpen átmegy és akkor lesz egy átmeneti 
időszak, amíg eldőlnek az ingatlan ügyek és eldől, hogy a zeneiskolát az önkormányzat meg 
tudja e tartani, de ez csak akkor lehetséges, ha finanszírozza az állam. Az önkormányzat a 
költségvetéséből nem tudja hozzátenni a hiányzó összeget. Jelen esetben csak annyit tudnak, 
hogy  a  megyei  fenntartású  intézmények  mind  megszűnnek  2011.  december  31.-vel  mint 
megyei intézmények és átkerülnek a kormányhoz.

Kocsi János: Össze lehetett volna hozni a táncot és a zenét úgy, mint azt más településeken 
tették és így működtették az intézményeket veszteség nélkül. Még a megye nem döntötte el, 
hogy az általános iskolák átkerülnek e vagy sem. A zeneiskola és a szakmunkásképző sorsa 
még nincs lefixálva. A döntéseket még ezek után fogják meghozni. Vagyont nem szeretne 
veszteni az önkormányzat. Várja a kérdéseket, észrevételeket, amennyiben kérdés, észrevétel 
nincs, kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt.
 
A képviselő-testület  10 igennel,  nem szavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  határozatot 
hozta: 

186/2011.(XI. 29.) számú Képviselő-testületi
h a t á r o z a t

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben 
szereplő, 2012. évre vonatkozó koncepciót, főbb irányelveket és tervezési 
feladatokat a jelen határozatban foglaltakkal kibővítetten fogadja el.

1. Figyelembe  véve  az  önkormányzat  pénzügyi  helyzetét  a  civil 
szervezetek, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Káta-Sport Kft. részére 
támogatás  2012.  évben  nem  tervezhető.  A  helyi  sportegyesületek 
támogatásának csökkentése megvizsgálandó.

2. A Temető úti ingatlan értékesítéséből származó árbevétel realizálásának 
bizonytalansága  miatt  46.000  e  Ft  összegű,  beruházás-megelőlegező 
hitel  tervezendő.  Az  adásvételi  szerződés  alapján  elmaradt  bevételre 
vonatkozóan céltartalékot kell képezni.

3. A belvíz okozta esetleges többletkiadásokra nettó 5.000.000 Ft összegű 
céltartalékot kell elkülöníteni.
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4. Az általános forgalmi adó megemelése miatt várható többletkiadásokat 
céltartalékon kell tervezni.

5. A  költségvetési  rendelet-tervezetnek  tartalmaznia  kell  a  2012.  évi 
költségvetési  koncepcióban  meghatározott  feladatokat,  a  vonatkozó 
jogszabályi előírásokat és módosításokat.

6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert,  hogy az elfogadott 2012. 
évi  költségvetési  koncepciónak  megfelelően  a  jogszabály  által 
meghatározott határidőig bezáróan terjessze a Képviselő-testület elé a 
város 2012. évi költségvetését.

Határidő: azonnal, illetve 2012.02.15.
Felelős: polgármester

6. Egyebek

- A könyvvizsgáló visszahívása ás új könyvvizsgáló megbízása

Kocsi  János:  A  jelenlegi  könyvvizsgáló  Vörös  Sándor  jelezte  egészségi  állapotára  és 
időskorára hivatkozva, hogy a továbbiakban nem szeretné ellátni a könyvvizsgálói feladatot. 
Az ajánlott  könyvvizsgálói  jelölt  Juhos  György a  DUNA-AUDITING Könyvvizsgáló  Kft 
ügyvezető igazgatója. Két határozatot kell ezzel kapcsolatosan meghozni. Vitára bocsájtja a 
témát, várja a kérdéseket, észrevételeket. Amennyiben nincs, ismerteti a határozati javaslatot, 
amely  a  következő:  „Nagykáta  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2011.  évre 
vonatkozó könyvvizsgálói feladatokra kötött, érvényes szerződésével kapcsolatban az alábbi 
döntést  hozta.  Vörös Sándor könyvvizsgálóval  megkötött  könyvvizsgálói  szerződést  2011. 
november  30-i  nappal-  a  könyvvizsgáló  kérésére-  felbontja,  egyben  a  könyvvizsgálót- 
tekintettel korára és egészségi állapotára- a könyvvizsgálói feladatok alól 2011. december 1-i 
hatállyal  felmenti.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  szerződés 
felbontásáról szóló okiratot az önkormányzat nevében aláírja.” Kéri, aki a határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt.
 
A képviselő-testület  10 igennel,  nem szavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  határozatot 
hozta: 

187/2011.(XI. 29.) számú Képviselő-testületi
h a t á r o z a t

Nagykáta Város Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 2011. évre vonatkozó 
könyvvizsgálói  feladatokra  kötött,  érvényes  szerződésével  kapcsolatban  az 
alábbi  döntést  hozta.  Vörös  Sándor  könyvvizsgálóval  megkötött 
könyvvizsgálói  szerződést  2011.  november  30-i  nappal-  a  könyvvizsgáló 
kérésére- felbontja,  egyben a könyvvizsgálót-  tekintettel  korára és egészségi 
állapotára-  a  könyvvizsgálói  feladatok  alól  2011.  december  1-i  hatállyal 
felmenti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés 
felbontásáról szóló okiratot az önkormányzat nevében aláírja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kocsi János: A következő határozati javaslat: „Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-
testülete  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetési  beszámolójának  könyvvizsgálói 
ellenőrzésével és véleményezésével 2011. december 1- 2012. május 30. közötti időtartamra
A DUNA-AUDITING Könyvvizsgáló Kft-t (Iroda: H-1095 Budapest, Soroksári út 5. CG. 13-
09-081126,  képviseli:  Juhos  György  ügyvezető)  a  könyvvizsgálói  jelentés  kibocsájtásáért 
személyében  felelős  könyvvizsgálóként  Juhos  György  MKVK:  001202  kamarai  tag 
könyvvizsgálót bízza meg. A testület felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
könyvvizsgálói  szerződést  800.000 Ft+Áfa  könyvvizsgálói  díj  figyelembe  vételével  2011. 
december  31-ig  bezáróan  kösse  meg.”  A 800.000Ft+Áfa  az  nagyon  sok,  de  a  következő 
ajánlatok  2.000.000-3.000.000  Ft  összegről  szóltak,  valószínű,  hogy jövőre  ennyi  pénzért 
vállalják  majd  el.  A  témával  kapcsolatban,  ha  kérdés  nincs,  akkor  kéri,  aki  a  határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt.
 
A képviselő-testület  10 igennel,  nem szavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  határozatot 
hozta: 

188/2011.(XI. 29.) számú Képviselő-testületi
h a t á r o z a t

Nagykáta  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az önkormányzat  2011. 
évi  költségvetési  beszámolójának  könyvvizsgálói  ellenőrzésével  és 
véleményezésével

2011. december 1- 2012. május 30. közötti időtartamra

A  DUNA-AUDITING  Könyvvizsgáló  Kft-t  (Iroda:  H-1095  Budapest, 
Soroksári  út  5.  CG.  13-09-081126,  képviseli:  Juhos  György  ügyvezető)  a 
könyvvizsgálói jelentés kibocsájtásáért személyében felelős könyvvizsgálóként 
Juhos György MKVK: 001202 kamarai tag könyvvizsgálót bízza meg.
A  testület  felkéri  és  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 

könyvvizsgálói  szerződést  800.000  Ft+Áfa  könyvvizsgálói  díj  figyelembe 
vételével 2011. december 31-ig bezáróan kösse meg.

Határidő: a szerződéskötésre 2011. december 31.
Felelős: polgármester
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-  Káta-Hidro  Kft.  hitelfelvételéhez  önkormányzati  kezességvállalás  biztosítása 
(Fürdőház)

Kocsi  János:  A  Káta-Hidro  Kft.  részére  a  Gyógyfürdő  beruházás  megvalósításához 
250.000.000 Ft-os saját erő szükséges. Az önkormányzat 50.000.000 Ft-os támogatást biztosít 
a beruházás finanszírozása céljából. A hiányzó 200.000.000 Ft-os önerőt a Káta-Hidro Kft. az 
OTP  Bankkal  kötött  szerződés  alapján  felvett  hitelből  pótolja,  amelyre  vonatkozóan  az 
önkormányzat  kezességet  vállal.  A  fürdőház  építése  ütem  szerint  folyik.  A  Kft.-nek 
támogatást  megelőlegező hitelt  is kell  felvennie az előfinanszírozás miatt  amire szintén az 
önkormányzatnak kell kezességet vállalnia.   A témával kapcsolatban, ha kérdés nincs, akkor 
kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt.
 
A képviselő-testület  10 igennel,  nem szavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  határozatot 
hozta: 

189/2011.(XI. 29.) számú Képviselő-testületi
h a t á r o z a t

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Káta-Hidro Kft. által elnyert pályázati támogatással (KMOP-3.1.1/B-09-2009-
0004) megvalósuló fürdőház beruházáshoz a támogatás utófinanszírozása miatt 
szükséges  támogatás-megelőlegező  hitel  szerződésének  megkötéséhez 
készfizető kezesség vállalása szükséges. A támogatás-megelőlegező hitelkeret 
összege 175.000.000 Ft, azaz Egyszázhetvenötmillió forint.

Nagykáta  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  készfizető  kezességet 
vállal  a  Káta-Hidro  Kft.  által  fürdőberuházás  finanszírozásához  szükséges 
támogatás-megelőlegező hitelre kötendő szerződés alapján igénybe vett tőkére 
és járulékaira  vonatkozóan.  Egyben felhatalmazza  a  polgármestert  a  – jelen 
határozatnak  megfelelő  tartalmú-  kötelezettségvállalás  megtételére,  a 
hitelszerződés készfizető kezesként történő aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

- Nagykáta Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása

Kocsi János: Felkéri a főépítészt, Rada Istvánt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.

Rada István: A Rendezési Terv módosítása nem régen lett jogerős, aminek egy eleme volt 
ennek a  területnek  lakónegyeddé  való  minősítése.  Az akkor  már  ismert  vevő elképzelése 
szerint, ez meg is történt. Az engedélyezési tervek előkészítése során olyan probléma vetődött 
fel, hogy a hálózatot a közműszolgáltatók (elektromos művek) önálló helyrajzi számú úton, 
magánúton  építik  ki,  egyébként  megállnak  a  telekhatáron.  Ami  azt  jelenti,  hogy  mért 
vezetékeket kellene az egész területen végig vinni. Azért, hogy a beruházás megvalósulhasson 
a HÉSZ és a szabályozási terv részleges módosítása szükséges, ennek költségeit a Brentwood 
Kft viseli. 
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Németh  László:  A  Településfejlesztési  Bizottság  tárgyalta  és  az  a  véleménye,  hogy 
támogassák  ezt  a  kérelmet,  mert  így  nagyobb  esélyt  látnak  arra,  hogy  pénzt  kapjon  az 
önkormányzat ebből a telekeladásból.

Kocsi János: Amennyiben nincs kérdés, ismertetné a határozati javaslatot:” Nagykáta Város 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Helyi  Építési  Szabályzat  és  a  szabályozási  terv 
részleges módosítása mellett dönt, a nagykátai  2257/3 hrsz.-ú ingatlan övezeti előírásainak 
megváltoztatása vonatkozásában, mely alapján az LK-5 jelű építési övezetben telekalakítás 
magánút  céljára  lehetséges.  A  Képviselő-testület  Településrendezési  szerződést  köt  a 
Brentwood Kft -vel a részleges módosítás elkészítésére. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szerződést kösse meg és a szükséges intézkedéseket tegye meg.” Aki a 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt.
 
A képviselő-testület  10 igennel,  nem szavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  határozatot 
hozta: 

190/2011.(XI. 29.) számú Képviselő-testületi
h a t á r o z a t

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat 
és a szabályozási terv részleges módosítása mellett dönt, a nagykátai 2257/3 
hrsz.-ú  ingatlan  övezeti  előírásainak  megváltoztatása  vonatkozásában,  mely 
alapján az LK-5 jelű építési övezetben telekalakítás magánút céljára lehetséges. 
A Képviselő-testület Településrendezési szerződést köt a Brentwood Kft -vel a 
részleges módosítás elkészítésére.

A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a szerződést  kösse 
meg és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

-  A  MÁV-START  Zrt.  elővárosi  villamos  motorvonat  és  IC  kocsi  beszerzéséhez 
támogató nyilatkozat adása

Kocsi  János:  A MÁV-START Zrt-től  megkeresték  az  önkormányzatot,  hogy támogassa  a 
képviselő-testület  motorvonatok  és  IC  kocsik  beszerzését.  Ez  az  önkormányzat  részéről 
semmilyen anyagi befektetéssel nem jár.

Molnár  István:  Az  önkormányzatot  terheli  e  valamilyen  költség?  Mikortól  indulna  a 
beszerzés?

Tarnavölgyiné  dr.  Tényi  Ágnes:  Az  önkormányzatot  nem  terheli  semmilyen  anyagi 
befektetés, ezt a határozati javaslatban rögzítették is. A MÁV-START Zrt nagyobb eséllyel  
tud pályázni, ha az érintett önkormányzatok támogatják a beszerzést.
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Kocsi János: Amennyiben nincs további kérdés ismerteti a határozati javaslatot: „Nagykáta 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete- az agglomerációban élők minőségi szállításának 
megvalósulása érdekében- egyetért a MÁV-START Zrt. elővárosi villamos motorvonat és IC 
kocsi beszerzési fejlesztési elképzelésével és támogató nyilatkozattal áll a MÁV-START Zrt. 
mellé a megvalósítás érdekében. A támogatási nyilatkozat nem jelent anyagi hozzájárulásról 
szóló nyilatkozatot.” Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt.
 
A képviselő-testület  10 igennel,  nem szavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  határozatot 
hozta: 

191/2011.(XI. 29.) számú Képviselő-testületi
h a t á r o z a t

Nagykáta  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  -  az  agglomerációban 
élők  minőségi  szállításának  megvalósulása  érdekében-  egyetért  a  MÁV-
START Zrt. elővárosi villamos motorvonat és IC kocsi beszerzési fejlesztési 
elképzelésével  és  támogató  nyilatkozattal  áll  a  MÁV-START  Zrt.  mellé  a 
megvalósítás érdekében.
A támogatási nyilatkozat nem jelent anyagi hozzájárulásról szóló nyilatkozatot.

- A sportpálya műfüvesítéséhez zúzott kő megrendelése

Kocsi János: A sportpálya  műfüvesítéséhez 04-es murvát  kell  rendelni,  ami 15 kamionnal 
szükséges.

Magyar Lászlóné: A 20-ast kell most megrendelni, a 04-es szerepel a közbeszerzésben.

Kocsi  János:  A  pályázati  pénz  nem  elegendő  a  műfüves  pálya  megvalósítására  ezért  az 
önkormányzat saját erőforrását is szükséges igénybe vegye.

Magyar Lászlóné: Ez a 15 kamionnyi murva nem biztos, hogy elegendő lesz. Úgy tervezték, 
hogy 3-5 cm vastag lesz a murva réteg amit leterítenek. A megrendelésében 10 kamiont írt, 
ami minimum kell, de inkább 15 kamion legyen engedélyezve. Amikor beszintezik, az akkor 
látszik meg, hogy mennyi szükséges.

 Tarnavölgyiné dr. Tényi  Ágnes: A Pénzügyi  Bizottsági ülésen már tárgyaltak arról,  hogy 
250-t  murva szükséges,  az körülbelül  1.000.000 Ft-ba kerül,  ezért  a vásárlásra  1.000.000-
1.500.000 Ft-ig kérik az engedélyét a képviselő-testületnek.

Kocsi János: Egy szakértővel le kellene egyeztetni, hogy nem túl sok ez az ajánlati összeg.

Magyar Lászlóné: Az árajánlat magába foglalja a szállítás költségeit is, ami nettó 3.640 Ft. 

Kocsi János: Annak érdekében, hogy minél hamarabb elkészüljön a műfüves pálya és, hogy a 
gyermekek minél hamarabb birtokba tudják venni, valamint,  hogy a Vásár téren egy igazi 
sport centrum elkészüljön el, ezért mindent meg kell tenni. Már készen vannak az öltözők, 
javasolja a képviselő- testületnek, hogy az MHSZ régi épületét egy sport szállóvá átalakítsák 

11



át. Ha valamelyik képviselő társa belefogna egy ilyen vállalkozásba azt ő támogatná. Aki a 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze azt. 
 
A képviselő-testület 8 igennel, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

192/2011.(XI. 29.) számú Képviselő-testületi
h a t á r o z a t

Nagykáta  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  Sportpályán 
kialakítandó  műfüves  pálya  alapjának  megfelelő  kialakítása  érdekében 
engedélyezi kb. 250 tonna 020-as murvakő vásárlását, melyet a VGSZ terít szét 
megfelelő vastagságban.
A  murvakő  vásárlásához  szükséges  pénzeszközt  a  költségvetésében 
műfüvesítésre  elkülönített  összeg  terhére  biztosítja  max.  1,5  millió  Ft 
összegben.
Felhatalmazza a polgármestert, a VGSZ vezetőt, hogy a murvakövet rendelje 
meg és gondoskodjon a szakszerű elhelyezéséről a VGSZ útján.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kocsi János: Meg adja a szót Botka Sándor képviselőnek.

Botka Sándor: Még mielőtt zárt ülésre kerülne, sor kérdezné és választ is szeretne rá kapni a 
polgármester úrtól vagy a jegyző asszonytól. Egy mai 12.30-as MTI hírt ismertetne röviden és 
kérdezi, hogy igaz e miszerint nagykátai intézményekben kikapcsolják az áramot mivel nem 
fizették a számlákat.

Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes: Csak a gimnázium jöhet szóba, az igazgató asszony most volt 
a  polgármesteri  hivatalban  és  nem  jelezte,  hogy  ilyen  veszély  fenyegeti  az  intézményt. 
Képviselő-testületi  ülés  előtt  kapta  ő  is  ezt  a  hírt.  Az  önkormányzat  által  fenntartott 
intézményekben a számlák ki vannak fizetve.

Katona Éva: Nem a nagykátai önkormányzatra vonatkozik ez a cikk.

Németh  László:  Egy  közérdekű  bejelentése  lenne.  A  kegyeleti  emlékművek  felújítása  a 
Jászberényi út sarkán elkezdődött. Fákat kellett kivágni mivel, ezek életveszélyesek voltak és 
a helyükre fiatal  fákat ültetnének.  A kertész megvizsgálta  ezek állapotát  mielőtt  kivágásra 
kerültek  volna,  mert  sajnos  voltak  olyan  személyek,  akik  határozottan  ellenezték  a  fák 
kivágását. S amikor kidöntötték őket bebizonyosodott,  hogy korhadt volt  az egész belseje, 
szerencse, hogy nem okozott balesetet. 
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Kocsi  János:  Ha  senkinek  nincs  kérdése,  sem  észrevétele,  akkor  minden  résztvevőnek 
megköszöni a megjelenést, a továbbiakban a képviselő-testületi ülés zárt ülésként folytatódik.

- kmf-

Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes Kocsi János
jegyző polgármester
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