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Készült Nyáregyháza Község Önkormányzat Humán Bizottsága 2011. március 29. 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, a megjelent két állampolgárt, valamint az ülést 

az interneten követő nézőket.  

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

Elmondja, hogy napirendek előtt az iskola igazgatója kért szót. 

 

 

Villand József igazgató beszámol az iskolában tartott az „Élet és egészség” egészségügyi 

rendezvényről és annak jótékonysági gyűjtéséről. Örömmel tájékoztatja a bizottságot, hogy 

egy életmentő készülék megvételére szervezett gyűjtés jelenleg 276.015.-Ft összegnél tart, 

amelyhez még árpilis 8. napjáig egy kisebb összeget fognak utalni, így valószínűsíthető, hogy 

az életmentő készülék ára amely tudomása szerint 300.000.-Ft, összegyűlik. 

Ezenkívül még a polgármester kérése alapján két dologról tájékoztatja a bizottságot.  

Az egyik pedagógus 40 éves munkaviszonya tavaly november hónapban összegyűlt, így kérte 

nyugdíjazását. Ennek megfelelően az iskola közös megegyezéssel március 31.-vel a  

munkaviszonyát megszüntette és nyugdíjazását elindította. Ehhez kapcsolódóan, bár 

felmenteni nem tudta az iskola, de közös megegyezéssel 4 havi felmentésnek megfelelő 

összeget számára ki tudnak fizetni. 

Egy másik kolléga pedig diplomát szerzett január végén, ezt bemutatta február végén, és így 

az előírásoknak megfelelően az átsorolása március 1-vel megtörtént.  

Arról beszél még, hogy az ülés előtt kiosztott egy tervezetet, amely az iskolában szervezett 

egyhetes „Témahét” programjait foglalja magában. Ennek a „Témahétnek a programja 

„Nyáry Pál az országgyűlésben, parlamentáris demokrácia”, vagyis a parlamentáris 

demokráciára jellemző, a választásokat és minden egyebet modellező egy hetet terveznek. Ez 

március 28-án kezdődött, az osztályok bemutatkozásával. Ebben négy osztály vesz részt egy 

modellező választásban. Az utolsó nap pedig a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, egy 

fordított nap keretén belül fog szerepelni, amelynek a programját a választáson elnyert 

programjuk alapján fogják alakítani. Emellett természetesen a szokásos mesemondó 

versenyek és tanulmányi versenyek is szervezésre kerülnek, ahová minden bizottsági tagot és 

az internet nyilvánosságát kihasználva minden érdeklődőt szeretettel meghívnak. Ezekről a 

programokról a honlapról, illetve a gyerekek ellenőrzőjéből lehet tájékozódni.  

 

Ország Mihály András bizottsági tag szót kérve az „Élet és egészség napjához” szeretne 

hozzászólni. Véleménye szerint nagyon jó kezdeményezés volt, a vártnál jobban sikerült. 

Megköszöni mindenkinek, a részvételt, a szervezőknek és különösképpen az iskola 

igazgatójának akire a szervezés nagy része hárult.  

 

Mészáros Sándor polgármester csatlakozik az előtte szólóhoz. Véleménye szerint is nagyon 

eredményes és sikeres volt a kezdeményezés, amely elérte a célját. Ő maga is részt vett a 

programokban és örömmel látta, hogy a falut össze lehet fogni jó cél érdekében. Köszöni ezt 

mindenkinek aki részt vett ebben. Megemlíti továbbá, hogy elkészültek az életmentő 

tanfolyamra a jelentkezési lapok. Kér minél több embert, hogy jelentkezzen erre az egy napos 

tanfolyamra, amelyet április 11. napjáig a hivatal titkárságán tehetnek meg.  



Villand József az iskola igazgatója elmondja, hogy a település ismét bebizonyította ha nemes 

célért kell megmozdulni, akkor össze tud fogni. Reméli, hogy a közeledő 600 éves 

évfordulóra is ily módon lehet összefogni az embereket a rendezvény megszervezésében. 

 

Maszel László a bizottság elnöke véleménye szerint a település minden pontjáról kellene 

olyan ember, aki ezt a tanfolyamot elvégzi. Kéri a bizottsági tagokat, hogy gondolkodjanak el 

azon erre kik lennének alkalmasak és akár személyesen is meg lehetne kérni őket a 

jelentkezésre. 

  

Villand József az iskola igazgatója szót kérve elmondja, hogy a tegnapi napon lezárult egy 

vizsgálat. A vizsgáló bizottságtól az előzetes anyagot kapta meg, s szeretné a bizottságot az 

eredményéről tájékoztatni. Ennek eredménye, hogy a vizsgáló bizottság a Nyáry Pál Általános 

Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának 2011. február 10. napján 

meghozott első fokú döntését 4:1 arányban helybenhagyta, a felülbírálati kérelmet elutasítja, 

ezzel egyidőben kötelezi a pedagógust, hogy a saját állítása szerint is elhangzott kijelentéséért 

az ügyben érintett tanulóktól kérjen bocsánatot. Erről minden érintett írásban meg fogja kapni 

az értesítést. 

 

Maszel László a bizottság elnöke a tájékoztatást megköszöni. 

 

Maly András szülő szót kérve elmondja, hogy nem lepődött meg a döntésen, de ő a bizottság 

vizsgálatát nem tartja megfelelőnek. Ha megkapja írásban, mivel az itteni jogorvoslati 

lehetőségeket kimerítette, az ombudsmani hivataltól fog kérni vizsgálatot ezügyben.  

 

Kravecz Lászlóné bizottsági tag szót kérve elmondja, hogy Monoron az idei „Ki mit tud” 

versenyen az iskola két tanulója nagyon sikeres volt, bekerültek a döntőbe. Úgy gondolja, 

megérdemelnék, hogy a bizottság őket és a felkészítő tanárokat dicséretben részesítse. 

 

Maszel László a bizottság elnöke a javaslattal egyetért. 

 

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: 

 

 

   29/2011.(III.29.)sz. Humán Bizottság határozata  

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a „KI MIT TUD 2011.” versenyen a döntőbe került két tanulót, valamint a 

felkészítő tanárokat dicséretben részesíti. Ezen tanulók név szerint Fényes Gréta, felkészítő 

tanára Vajasné Kovács Éva és Orsós Ádám, felkészítő tanára Bajári Brigitta.    

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Maszel Lászó 

      Humán Bizottság elnöke 



Maszel László a bizottság elnöke ezután javaslatot tesz a napirendi pontokra.    

 

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

 

 

1. Faültetés időpontjának meghatározása a 2010. évben született gyermekek részére. 

2. Kossuth-fa további sorsa. 

3.  Védett fák táblával való jelölése. 

      4.   Egyebek. 

 

Zárt-ülés: 

     

     5.  Szociális ügyekben előterjesztett kérelmek elbírálása. 

 

 

 

1. Faültetés időpontjának meghatározása a 2010. évben született gyermekek 

részére. 
 

 

Maszel László a bizottság elnöke tájékoztatja a bizottságot arról, hogy már évek óta 

hagyománnyá vált, hogy a faluban született csecsemők szülei az óvoda mögött fákat ültetnek. 

Véleménye szerint ezt a hagyományt nem lenne szabad megszakítani, minél előbb meg 

kellene ejteni. Kéri, hogy a 2010. évben született gyermekek részére történő faültetésnek az 

időpontjára tegyenek javaslatot. 

 

Kravecz Lászlóné bizottsági tag elmondja, hogy eddig a „Föld napján”, azaz április 21-én 

volt ez az ültetés. 

 

Maszel László a bizottság elnöke javasolja, hogy az ültetés időpontját továbbra is ekkorra 

határozzák meg. 

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: 

 

 

 

   30/2011.(III.29.)sz. Humán Bizottság határozata 

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága a 2010. évben született 

gyermekek részére történő faültetés időpontjaként a „Föld napját”, azaz április 21.-ét 

határozza meg.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Maszel László 

    Humán Bizottság elnöke 



2. A Kossuth-fa további sorsa 
 

 

 

Maszel László a bizottság elnöke elmondja, hogy a Kossuth fán több kihajtás is található, ezt 

szakemberrel is megnézette. Az oldalsó hajtások nem igazán megfelelőek, de középről egy jó 

20-25 cm átmérőjű hajtás van, amely életképes. Véleménye szerint a körülötte lévő 

jövedékeket, a loncsot ki kellene vágatni. Erre vagy a közmunkásokat kellene megbízni, vagy 

keresni kellene valakit, aki alkalmas erre a feladatra. A későbbiek folyamán ezt utána meg 

kellene jelölni,  lánccal körbekeríteni, hogy láthatóvá váljon a fa védelme. Ezt utána akár 

táblával is meg lehetne jelölni, hogy aki látja, az tájékozódhasson a fa eredetéről. Kéri a 

bizottsági tagokat, hogy ezzel kapcsolatban tegyenek javaslatot.  

 

Kravecz Lászlóné bizottsági tag egyetért a javaslattal, véleménye szerint ezt a munkát a 

közmunkások el tudják végezni. Elmondja továbbá, hogy más településen látott már olyat, 

hogy a fákat farönkökkel, ülőkékkel vették körbe. Véleménye szerint a láncot idővel ellopnák 

és ez jobban is védené a fát. 

 

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy természetesen a vadhajtásokat a fákról meg 

kell szüntetni, de csak is szakszerűen és biztosítani kell utána ennek a fának a megfelelő 

gondozását. 

 

Maszel László a bizottság elnöke elmondja, hogy amennyiben felhatalmazzák rá, úgy ő 

felvállalja ennek a munkának a lebonyolítását, majd 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: 

 

 

 

 

                                          31/2011.(III.29.)sz. Humán Bizottság határozata 

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága elrendeli a „Kossuth-fa” 

megmetszését, a vadhajtásoktól való kitakarítását, környékének rendbetételét. Ennek a 

feladatnak a lebonyolítására Maszel Lászlót bízza meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Maszel László 

     Humán Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 



3.  Védett fák táblával való jelölése. 
 

 

 

Maszel László a bizottság elnöke kérdéssel él képviselő-társához, miszerint hány ilyen 

védett fa van a településen és ezek merre találhatók. 

 

Kravecz Lászlóné bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint a Kossuth fán kívül a 

Jókai úton van két darab Kocsányos tölgy. Véleménye szerint a hivatal műszaki előadója 

megtudná mondani a tulajdonos nevét és címét is. Amikor a rendezési tervet készítették, 

akkor ezeket a fákat a testület védett fáknak nyilvánította. A Petőfi Sándor u. 4. sz. alatt is 

található egy nagyon idős fa, melyet még a Wekerle család ültetett. Sajnos a nevét, illetve a 

fa fajtája nem ismert. Ezenkívül a Polgármester Úr udvarában lévő fa is 100 év körüli.  

 

Zinger Miklós jegyző hozzászólásában elmondja, hogy a rendezési terv anyagában említés 

van a fákról, meg is nevezi őket, de védett fává nincsenek nyilvánítva. Jelenleg az 

önkormányzatnak nincs olyan rendelete, amely azt mondaná, hogy ezek a fák védettek.  

 

Maszel László javaslatot tesz a bizottságnak arra vonatkozóan, hogy kezdeményezzék a 

Képviselő-testületnél a fák védelmére vonatkozó rendelet megalkotását.  

 

Ország Mihály András bizottsági tag megkérdezi, hogy a Nyáry Pál Pihenőparkban lévő 

fák hová tartoznak és azokat nem lehetne-e védetté nyilvánítani, hiszen tudomása szerint ott 

található egy vagy két olyan fa, amely a országban csak itt található. 

 

Mészáros Sándor polgármester szerint a régi kastély-épület udvarában lévő fák is nagyon 

régiek, azokat is védetté lehetne nyilvánítani. 

 

Kravecz Lászlóné bizottsági tag elmondja, hogy polgármestersége idején, a Nyáry Pál 

Pihenőpark készítésekor a NEFAG képviselője azt a területet az önkormányzat használatába 

adta és akkor felhívta a figyelmet arra, hogy az országban egyedül itt van, hogy ilyen kis 

területen 13 fajta fa található. Ezenkívül az itt lévő Platán-sor is nagyon szép. Véleménye 

szerint ezeket is védetté lehetne nyilvánítani. 

 

 

Maszel László a bizottság elnöke összefoglalva javaslatot tesz a bizottságnak arra 

vonatkozóan, hogy kezdeményezzék a Képviselő-testületnél az említett fák védelmére 

vonatkozó rendelet megalkotását.   

 

 

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: 

 

 

 

 

                                          32/2011.(III.29.)sz. Humán Bizottság határozata 

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága kezdeményezi a Képviselő-

testületnél a fák védelmére vonatkozó rendelet megalkotását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Maszel László 

     Humán Bizottság elnöke 

 

 

 

 

4. Egyebek 
 

 

Maszel László a bizottság elnöke tájékoztatja a bizottságot arról, hogy amikor a 

Polgármester Úr udvarán lévő fát kivágták az ott lakók, akkor ígéretet tettek a Képviselő-

testületnek, hogy az helyett két fát fognak ültetni. Erről akkor testületi határozat is született, 

de azóta sincs tudomása a faültetésről. Felfogja keresni ezeket az embereket és utána fog 

járni, hogy hol ültették az ígért fákat. 

 

Ország Mihály András bizottsági tag a nyilvánosságot kihasználva felhívja a lakosok 

figyelmét, hogy a pihenőpark felkeresésekor védjék meg a területet, vigyázzanak a 

környezetre, mert a terület megérdemli.  

 

Dóri József bizottsági tag hozzászólásában elmondja, hogy az állampolgárokkal beszélgetve 

azt tapasztalta, hogy a közbiztonság rendkívül rossz, az emberek félnek. Sok a betörés. 

Véleménye szerint a körzeti megbízott és a polgárőrök is többet járőrözhetnének, s talán a 

jelenlétük miatt csökkennének a betörések, a lopások. Elmondja továbbá, hogy az 

emberekkel való beszélgetés során az is kiderült, hogy a polgárok nem ismerik az 

önkormányzati rendeleteket, kihirdetéseket. Javasolja azok több helyen való kifüggesztését, 

az interneten való megjelenítését.  

 

Mészáros Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy az új rendeletek mindig 

felkerülnek a honlapra, hirdetőtáblákra, de a mai napon elkészült a hulladékgyűjtésre 

vonatkozóan egy kivonat, amely minden házhoz ki fog kerülni. Ebben minden le van írva, 

amelyet a rendszer-változással, a díjakkal, a szállítás időpontjával kapcsolatban a 

polgároknak tudnia kell. A hirdetőtáblákon pedig ki lesz írva az avarégetés meghatározott 

napjaira vonatkozó tájékoztató. 

 

 



Maszel László bizottsági elnök elmondja, hogy az evangélikus temetőt is elkezdték a hívek 

takarítani. Emellett szeretné megemlíteni, hogy a Nyáry Pál Pihenőparknál kezdeményezni 

kellene illemhelyek kialakítását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Több tárgy, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a megjelenést megköszöni és zárt-ülést 

rendel el, ahol a szociális ügyekben előterjesztett kérelmek elbírálására kerül sor.  

 

 

     --- kmf --- 

 

 

 

         Maszel László 

                     Humán Bizottság elnöke 

 


