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Készült Nyáregyháza Község Önkormányzat Humán Bizottsága 2011. július 25. 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 pontokra és megkérdezi, hogy van e valakinek még napirend előtt, 
vagy az egyebekben valamilyen hozzáfűzni valója?.   
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, javaslat nem merült fel. Felkéri a bizottságot, hogy 
aki egyetért a napirendi pontokkal, szavazással döntsön. 
 
A Bizottság egyhangú szavazás mellett elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:  
 
 
1. Emléktábla elhelyezése. 
 
 
Zártülés: 
 
2. Szociális ügyekben előterjesztett kérelem elbírálása. 
 
 
 
 
1.Emléktábla elhelyezése. 

 
 
Maszel László bizottsági elnök elmondja, hogy az emléktábla elhelyezése úgy vetődött fel, 
hogy többször járt az autópályán és ott látta meg a Doni Emlékhelyet, amely a Pákozdi 
Emlékhely közelében található. Ez a II. világháborúban a 2. Magyar Hadsereg elesettjeinek az 
emlékére épült. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy biztosan községünkben is voltak olyan 
emberek, akik a Don-kanyarnál estek el, illetve a 2. Magyar Hadsereg tagjai voltak. Azt 
gondolja, ha ténylegesen találunk ilyen személyeket, akkor ott egy emléktáblát községünknek 
is el kellene helyeznie. Nagyon sok tábla van akár csak nevekkel, de községek, 
önkormányzatok megnevezésével is. Ezzel a szándékkal megkereste Dóri József bizottsági 
tagot, aki megtette a megfelelő lépéseket, hogy megtudjuk vannak e hősi halottaink, akik a 
Don-kanyarnál estek el.  
 
 



Dóri József bizottsági tag elmondja, hogy megkereste az illetékes hivatalt, név szerint a 
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatalát. Ott a 
titkárságon azt a tájékoztatást kapta, hogy egy lényegre törő levelet kell elküldeni a számukra, 
melynek alapján ők ezzel kapcsolatban mindent elintéznek. Ami pedig nem az ő hatáskörük, 
azt továbbítják az illetékes hivatal felé. Ilyen például a tábla elhelyezésének engedélyeztetése 
is.  
 
Ország Mihály András bizottsági tag nagyon jó gondolatnak tartja az emléktábla 
elhelyezését, szerinte akár községünkben is lehetne elhelyezni egy ilyen emléktáblát. 
Véleménye szerint fel lehetne kutatni olyan személyeket is, akik onnan élve hazatértek és a 
mai napig élnek.  
  
Maszel László a bizottság elnöke elmondja, hogy községünkben már van egy emlékmű a 
helyi elesett áldozatok emlékére. Véleménye szerint itt külön kiemelni, hogy ki melyik 
csatában esett el az szükségtelen.  
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, kérdés, felvetés ezzel kapcsolatban nem merült fel. 
Kéri a bizottságot, hogy aki egyetért azzal, hogy kérjék fel a polgármestert, hogy az 
emléktábla elhelyezésére vonatkozó eljárás megindítására tegye meg a megfelelő lépéseket, a 
kellő intézkedéseket, az szavazással döntsön. 
 
 
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: 
 
 
   68/2011.(VII.25.)sz. Humán Bizottság határozata  
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy a 
Doni Emlékhelyen történő emléktábla elhelyezésére vonatkozó eljárás megindítására tegye 
meg a megfelelő lépéseket, a kellő intézkedéseket.   
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Maszel László 
      Humán Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
Több tárgy, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a megjelenést megköszöni, a nyílt ülést 
berekeszti. 
     --- kmf --- 
 
         Maszel László 
                     Humán Bizottság elnöke 


