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Készült Nyáregyháza Község Önkormányzat Humán Bizottsága 2011. április 26. 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. 

Hozzáteszi, hogy az egyebek napirendi pontban a zárt-ülés előtt szeretné, ha a közelgő 

Pedagógus-napról és a Semmelweis-napról, illetve azok megünnepléséről beszéljen a 

bizottság.  

 

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

 

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

 

 

1. Helyi természeti értékek védelembe helyezése. 

     2.   Egyebek. 

 

Zárt-ülés: 

     

     3.  Szociális ügyekben előterjesztett kérelmek elbírálása. 

 

 

 

1. Helyi természeti értékek védelembe helyezése. 
 

 

Maszel László a bizottság elnöke elmondja, hogy szakember segítségét vette igénybe ahhoz, 

hogy felmérjék azokat a fákat, amelyek védetté nyilvánítását szeretné javasolni. Ezzel 

kapcsolatban szeretné, ha a bizottság javaslatot tenne a képviselő-testület felé arra 

vonatkozóan, hogy pontosan melyik fák, fasorok védetté nyilvánítását, védelem alá helyezését 

kezdeményezze. Ilyen fák a következők: 

- Nyáry Pál Pihenőparkban található „korai juhar, csertölgy, fehér akác, vedécsia, 

juharlevelű platán és mézgáséger.  

- a régi óvoda hátsó felénél korai juhar, közönséges gesztenye, amerikai kőris, 

nagylevelű hárs és ott is van 3 mézgáséger. 

- a Jókai úton van csertölgy és zöld kőrislevelű juhar.  

- Széchényi fa, 

- Kossuth fa  

 

Kravecz Lászlóné bizottsági tag javasolja a Hősök terén ültetett 13 db hársfa védelem alá 

helyezését is javasolja, amely a „13 ARADI VÉRTANÚ” emlékére lett ültetve 2004-ben.  

 



Maszel László a bizottság elnöke ennek megfelelően javasolja, hogy a Humán Bizottság 

tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a behatárolt fák védelem alá vonására, védetté 

nyilvánítására vonatkozó eljárás megindítására. 

 

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: 

 

 

   35/2011.(IV.26.)sz. Humán Bizottság határozata  

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a tételesen megjelölt fák, fasorok védelem alá helyezését, védetté nyilvánítását 

kezdeményezze, illetve az arra vonatkozó eljárás megindítására a kellő intézkedést tegye meg.   

 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Maszel Lászó 

      Humán Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

2. Egyebek: 
 

 

Mészáros Sándor polgármester tájékoztatja a bizottságot, hogy minden évben be lehet 

nevezni az „Év fája” címéért. Erre a nevezésre fényképekkel illusztrálva, a fa történetét, 

esetleg tulajdonságait kell leírni. Kéri a bizottságot, hogy gondolkodjon el azon, van e olyan 

látványos és nevezetes fa, illetve fák a településen, amellyel lehetne pályázni ezért a címért.  

 

Maszel László bizottság elnöke hozzászólásában tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy 

közeleg a Pedagógus-nap és a Semmelweis-nap. Erre vonatkozóan szeretné, ha ezen 

alkalomból a pedagógusokat és az egészségügyben dolgozókat köszöntenék. 

 

Mészáros Sándor polgármester válaszában elmondja, hogy természetesen a korábbi évek 

hagyományait ápolva a Pedagógus-nap és a Semmelweis-nap alkalmából köszöntve lesznek 

az érintettek.  

 

Ország Mihály bizottsági tag szótkérve elmondja, hogy Újlengyel községben járt a napokban 

és ott látott a falu szélén egy táblát, amelyen a következő volt írva. „Köszönjük, hogy nem 

szemetelt!” Véleménye szerint ezt nálunk is meg lehetne csinálni, kitenni akár a falu szélére, 

akár a Nyáry Pál Pihenőparkba, esetleg a játszótérre.  

 



Mészáros Sándor polgármester tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a „Föld-napja” sikeres 

volt. A faluban történt szemétszedésen jelen voltak a pedagógusok, a hivatal dolgozói, a 

polgárőrök. Ilyen szemétszedési országos akció május 21. napján ismét lesz, reményei szerint 

akkor még többen jelen lesznek. 

Elmondja továbbá, hogy a településen általunk veszélyesnek gondolt anyagok, hulladékok 

kerültek elhelyezésre annál az inert hulladék-tároló és feldolgozó telephelyen, amely 

Nyáregyháza Önkormányzatának tulajdona, s amely jelenleg bérbe van adva egy 

vállalkozónak. Véleményünk szerint ezek a veszélyes hulladékok nem alkalmasak arra, hogy 

az bármiféle útalapban felhasználásra,, vagy bedarálásra kerüljenek. Személy szerint 

telefonon felhívta erre a bérlő figyelmét, aki állítása szerint az ő tudtán kívül került oda ez a 

veszélyes hulladék, a lakat le volt verve, szeretné, ha mindenképp kiderülne ki szállította ezt 

oda. Felhívta a figyelmét, hogy annak elszállításáról gondoskodjon. Szükségesnek tartotta 

emellett, hogy feljelentést is tegyen ezügyben. Kérte a hatóságot, hogy tegyenek meg minden 

olyan intézkedést, amely az ügy részletes és eredményes kivizsgálásához szükséges.  

 

Maszel László a bizottság elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy az iskola igazgatójának 

és az óvoda vezetőjének lejár a mandátum. Ennek megfelelően javasolja, hogy a bizottság 

kérje fel mindkettőjüket, hogy egy rövid tömör beszámolót készítsenek arról, hogy az elmúlt 

időszakban milyen munkát végeztek és ezt május 4-én 17 órai kezdettel itt összehívott 

rendkívüli bizottsági ülésen a bizottság tárgyalja 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: 

 

 

 

 

   36/2011.(IV.26.)sz. Humán Bizottság határozata  

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága felkéri az intézmények vezetőit – 

Villand Józsefet a Nyáry Pál Általános Iskola igazgatóját, valamit Lipót Pál Józsefnét a 

Napsugár Óvoda vezetőjét – hogy az elmúlt mandátumra, 5 éves időszakra rövid, tömör 

beszámolót készítsenek. 

 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Maszel Lászó 

      Humán Bizottság elnöke 

 
 

 

 

 



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

rendel el, ahol a szociális ügyekben előterjesztett kérelmek kerülnek elbírálásra.  

 

 

     --- kmf --- 

 

         Maszel László 

                     Humán Bizottság elnöke 


