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Készült Nyáregyháza Község Önkormányzat Humán Bizottsága 2011. február 22. napján 

tartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Maszel László a bizottság elnöke köszönti a Humán Bizottság képviselő és külsős tagjait, a 

meghívott vendégeket, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint az ülést az interneten követő nézőket.  

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel mind az öt tagja jelen van. 

 

Javaslatot tesz a napirendi pontra. 

 

A Bizottság egyhangú szavazás mellett elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:  

 

 

 

1. Szülői panasz kivizsgálása. 

2. Egyebek 

 

Zártülés: 

3. Szociális ügyekben előterjesztett kérelmek, felülvizsgálatok elbírálása. 

 

 

 

1. Szülői panasz kivizsgálása. 
 

 

Maszel László a bizottság elnöke tájékoztatást kér az általános iskola igazgatójától arra 

vonatkozóan, hogy a szülői panaszra indított vizsgálat lezárult-e, az hogyan zajlott le, a 

tanuló/tanulók meg lettek-e kérdezve, ezen kik vettek részt. 

 

Villand József az iskola igazgatója válaszában elmondta, hogy vizsgálóbiztosként vett részt 

ebben a kivizsgálásban, az érintett tanulócsoportot megkérdezte az üggyel kapcsolatban. 

Érdeklődött a dolgozatokkal kapcsolatban, valamint, afelöl, hogy hogyan zajlott az óra. A 

dolgozat nincs eltépve, az a pedagógusnál megtalálható, ennek másolatát a szülőnek is 

megküldte. Ezenkívül kijelölt egy 3 tagú bizottságot, amely olyan nevelőkből áll, akik az 

említett tanulócsoportban nem tanítanak. Benne van az igazgató-helyettes, a gyermekvédelmi 

felelős és a Az érintett pedagógust pedig figyelmeztetésben részesítette. A fentiekkel 

kapcsolatban elmondja, hogy erről jegyzőkönyv nem, csak hivatalos feljegyzés készült.  

 

Maszel László bizottsági elnök javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy az igazgató által 

említett bizottságba delegálja Bagoly Lászlónét is, hiszen ő nemcsak mint pedagógusként, 

hanem mint alpolgármesterként is részt tud venni a vizsgálatban.  

 

Felkéri a Humán Bizottság tagjait a szavazásra.  



 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy az 5 fős Humán 

Bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

   13/2011.(II.22.)sz. Humán Bizottság határozata 

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán bizottsága felkéri az általános iskola 

igazgatóját, hogy a szülői panasz kivizsgálásának ügyében felállított bizottság tagjaként 

Bagoly Lászlóné alpolgármestert delegálja és az indított vizsgálatban részt is vegyen.  

 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Maszel László  

      Humán Bizottság elnöke 

 

 

 

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester megköszöni a bizottság felkérését és a lehetőséget, 

különösen azért, mert a választási kampányom főelemében is szerepelt a gyermekek 

érdekvédelme, képviselete és ezen ígéretemhez híven szeretnék dolgozni.  

 

Maszel László a bizottság elnöke javaslatot tesz arra vonatkozóan is, hogy a bizottság kérje 

fel az iskola igazgatóját a szülői panasz újabb kivizsgálására, új eljárás indítására és annak 

eredményéről való tájékoztatásra.   

Felkéri a Humán Bizottságot a szavazásra. 

 

A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy az 5 fős Humán 

Bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

   14/2011.(II.22.)sz. Humán Bizottság határozata 

 

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága felkéri az általános iskola 

igazgatóját, hogy a szülői panaszra vonatkozóan a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 

83. §. (6)bekezdése szerint új vizsgálatot, eljárást indítson és annak majdani eredményéről 

tájékoztassa a bizottságot. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Maszel László 

      Humán Bizottság elnöke 



 

2. Egyebek: 
 

 

Villand József az iskola igazgatója a „Március 15”-i ünnepség helyszínét és az időpontját 

szeretné pontosítani. 

 

Maszel László bizottsági elnök elmondja, hogy a korábbi testület már hozott döntést arra 

vonatkozóan, hogy a nemzeti ünnepeink megünneplése a napján történjen. Ettől nem 

kívánnak eltérni. Az ünnepség megtartásának lehetséges helyszíneként az időjárásnak 

megfelelően a Művelődési Házat tartja. 

 

Szemők Marianna az iskola igazgató-helyettese elmondja, hogy az iskolában megtartott 

úgynevezett „pizsama parti” a visszhangok ellenére véleménye szerint sok pozitív oldala és jó 

közösségformáló volt, a gyermekek nagyon élvezték.  

 

Maszel László bizottsági elnök hozzászólásában elmondja, hogy ezzel kapcsolatban azonos 

véleményen van az iskola igazgató-helyettessel, a Képviselő-testület kérése csupán az volt, 

hogy legközelebb ez ne fűtési szezonban legyen megtartva. 

 

Villand József az általános iskola igazgatója szeretné az önkormányzat segítségét kérni a 

március 19-i hétvégén tervezett egészség és életvédelmi nap megszervezésében, 

propagálásában, lebonyolításában. Elmondása alapján ehhez már megnyerték a Hadkiegészítő 

Parancsnokságot, a Tűzoltóságot, a rendőrséget, a védőnőt, a monori mentőállomás vezetőjét, 

ahonnan segítséget ígértek a megszervezésben és annak lebonyolításában. Ezen a napon 

gyűjtést is szerveznek, melynek bevételéből egy életmentő gép megvételét tervezik. A zene 

iskola jótékonysági koncertet szervez az esti órákban, melynek bevétele szintén ennek a 

gyűjtésnek a javára fordítódik.  

 

Maszel László a bizottság elnöke említést tesz arra vonatkozóan, hogy már volt szó a 

bizottság előtt arról, hogy ő maga is megkereste a mentőállomás vezetőjét, ahonnan ígéretet 

kapott egy újra élesztő tanfolyam, gyakorlati bemutatók megszervezésére. 

   

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a Művelődéi Házban 26-án, pénteken 18 

órakor közmeghallgatást, egy hétre rá, pedig Felső-Nyáregyházán rész-falugyűlést tervez. 

Főbb témái 2011. évi önkormányzati költségvetés, a hulladék elszállítási rendszer változásai. 

Az ebben érdekelt cégek képviseletében természetesen itt lesz egy-egy személy, akiknek lehet 

feltenni kérdéseket a változásokkal kapcsolatban. Ennek kihirdetése a megszokott módon 

történik, plakátokon, interneten és hangos-bemondón.  

 

Kravecz Lászlóné bizottsági tag elmondja, hogy a minap a Peterdi utca környékén járt, és ott 

azt tapasztalta, hogy az ott lévő önkormányzati telken a közmunkások által kiirtott gaz, 

vadhajtások halmára szemetet kezdenek hordani. Véleménye szerint azt onnan el kellene 

hordani mielőtt nagyobb szemét lerakására kerülne a sor. 

 

Maszel László a bizottság elnöke tájékoztatja a bizottságot, hogy megdöbbenve tapasztalja a 

faluban történő önkényes fakivágásokat. Az önkormányzat útjainál lévő fákat több helyen 

kivágva találta. Ezen a napon is több mázsa fa kivágását észlelte. Véleménye szerint fel 

kellene szólítani a lakosságot, hogy az utak szélén lévő fák kivágása tilos, azt szigorúan 

büntetnék.  



 

Bagoly Lászlóné alpolgármester véleménye szerint tudatos és szervezett kivágás folyik a 

községben, erre vonatkozóan meg kell tenni a feljelentést.  

 

Ország Mihály András bizottsági tag hozzászólásában elmondja, hogy amennyiben 

lehetséges, úgy részt szeretne venni az Adósságkezelő Zrt., a  „Wéber és fia” céggel történő 

egyeztetéskor, ezért kéri a polgármestert, hogy értesítse őt annak időpontjáról. 

    

Dóri József bizottsági tag hozzászólásában megkérdezi, hogyan lehetséges az, hogy amikor 

az erdélyi magyarok jönnek látogatásra, akkor az anyakönyvvezetőnél regisztráltathatnák 

magukat az új eljárás alapján. 

 

Rizmajer Jánosné jegyzőkönyvvezető elmondja, hogy ő mint anyakönyvvezető mindenféle 

segítséget meg tud adni az egyszerűsített honosítás lebonyolításában. Amennyiben szükség 

van rá, úgy készít egy szóró lapot, amelyen az eljáráshoz csatolandó iratok felsorolása 

szerepelne, valamint a kérelem kitöltésében is szívesen segít Ennek megfelelően azok 

beszerzése a kérelem benyújtásáig megtörténne és annak csatolása nem okozna problémát.  

 

 

 

 

 

 

Több tárgy, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a megjelenést megköszöni, ezek után 

zárt-ülést rendel el ahol a szociális ügyekben előterjesztett kérelmek kerülnek megtárgyalásra.  

 

 

 

     --- kmf --- 

 

 

 

         Maszel László 

                     Humán Bizottság elnöke 

 

 


