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Készült Nyáregyháza Község Önkormányzat Humán Bizottsága 2011. december 20. napján 
tartott üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
 
Bagoly Lászlóné a bizottság elnöke köszönti a Polgármester Urat, Jegyző Urat, a Humán 
Bizottság képviselő és külsős tagjait, a meghívott vendégeket, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint 
a bizottság munkáját figyelemmel kísérő nézőket.  
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel négy tagja jelen van, egy bizottsági tag 
jelezte a távolmaradását. Az ülést megnyitja. 
 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a kiadottól eltérően a napirendek a következőképpen 
alakulnak.  
Az első: Beszámoló az Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról. A második az újraélesztő készülék használata, majd az egyebek. Ezt követően 
zárt-ülésre kerül sor a szociális ügyek megtárgyalására. 
 
Kéri a bizottság tagjait, hogy amennyiben az említett napirendi pontokkal egyetértenek, 
kézfeltartással jelezzék. Megkérdezi, hogy a fent említett napirendi pontokkal kapcsolatosan 
van-e észrevétel, javaslat, illetve van-e valakinek még napirend előtt, vagy az egyebekben 
valamilyen hozzáfűzni valója?.   
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, javaslat nem merült fel.    
 
 
A Bizottság egyhangú szavazás mellett elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:  
 
 

1. Beszámoló az Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról. 

2. Újraélesztő képszülék használata.   
3.  Egyebek 

 
 
 
Zártülés: 
 
 
4.  Szociális ügyekben előterjesztett kérelem elbírálása. 
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1. Beszámoló az Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról. 
 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök elmondja, hogy az erre vonatkozó előterjesztést a bizottság 
tagjai megkapták. Megkérdezi az előterjesztő Polgármester Urat, hogy ehhez szóban még 
kíván e valamit hozzátenni?. 
 
Mészáros Sándor polgármester kiegészítéssel nem kíván élni, csupán hozzáfűzi, hogy a 
beszámolóban szereplő adatok a 2011. évben már kifizetett támogatási formák.  
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök megköszöni a hozzászólást, tájékoztatást és megkérdezi a 
bizottság tagjait kívánnak e hozzászólni az előterjesztéshez. Véleménye szerint a bizottság a 
törvényi előírásokat szem előtt tartva, megfelelően végzete munkáját, jól gazdálkodott a 
Polgármester Úr, illetve a Humán Bizottság, hiszen a beszámolóban szereplő számok arról 
tanúskodnak, hogy megtakarítást eredményezett az éves gazdálkodás a szociális támogatások 
tekintetében. Azt gondolja, hogy mindenki, aki jogosult volt, az megkapta az őt megillető 
támogatást. Ennek ellenére a számok tükrében mégis megtakarítással gazdálkodott az 
Önkormányzat. Véleménye szerint ez az előterjesztés mindenképpen elfogadásra méltó. Azt 
gondolja, amennyiben a következőkben is így fog gazdálkodni a Polgármester Úr és a Humán 
Bizottság, akkor elégedettek lehetünk. Amennyiben hozzászólás, kérdés, felvetés ezzel 
kapcsolatban nincs, úgy kéri a bizottságot, most szavazzon.    
 
 
                
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy az 5 fős Humán 
Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 
 
   125/2011.(XII.20.)sz. Humán Bizottság határozata  
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága az Önkormányzat Képviselő-
testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót a Képviselő-testületnek 
jóváhagyásra javasolja. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Bagoly Lászlóné 
      Humán Bizottság elnöke 
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2. Újraélesztő készülék használata. 
 
 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság tagjai előtt már ismeretes, hogy 
ebben az évben, májusban az általános iskola szervezésében egy jótékonysági rendezvényre, 
úgynevezett „Egészségnap”-ra került sor, melynek keretében gyűjtést szerveztek. Az itt 
befolyt összeget egy újraélesztő készülék beszerzésére szerették volna fordítani. Ez a gyűjtés 
annyira jól sikerült, hogy összegyűlt a szükséges összeg, melyet fel is használtak a készülék 
beszerzésére, megvásárlására. Azóta ez a készülék tudomása szerint a polgármesteri 
hivatalban van. Szeretné, ha a bizottság tagjai javaslatokat tennének arra vonatkozóan, hogy 
ezt a készüléket hová lehetne biztonságban elhelyezni úgy, hogy amikor is szükség van rá, 
elérhető és használható lehessen.  
 
Ország Mihály  András bizottsági  tag  emlékezete  szerint  volt  már  arról  szó,  hogy  
hétköznapokon a polgármesteri hivatalban, hétvégeken és ünnepnapokon pedig a 
polgárőrségnél lenne elhelyezve.   
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök válasza szerint valóban így volt, de a polgárőrség 
vezetőjével sajnálatos egészségügyi problémák merültek fel. Ezúton is kíván a Képviselő-
testület, és valamennyiük nevében jobbulást Fekete László Úrnak. Véleménye szerint ezért 
jelenleg még kérdéses, hogy a polgárőrség jövője hogyan alakul. A település azért van nehéz 
helyzetben, mert nincs orvosi ügyelet és olykor másodpercek is számítanak. Hiszen ha lenne, 
akkor a készülék holléte nem is lenne vitatott. Sajnos a hivatal és az iskola nyitva tartása 
korlátozott, bizonyos napszakokban, valamint a hétvégén nem lehet elérni, így a két 
intézménynél történő elhelyezés kizárható.    
 
Zinger Miklós jegyző elmondja, hogy amennyiben szükség lenne a készülék használatára, 
akkor valakit el kell érni, ennek megfelelően olyan megoldást kellene találni, azaz olyan 
személyeket, akiket adott esetben elérhetők és rendelkezésre tudnak állni. Ezért azt gondolja, 
hogy nem a helyiség a kérdés, amiben el lehetne érni a készüléket, hanem az, hogy ki az, aki 
ezt a feladatot, szolgálatot meg tudja oldani, hogy bármikor elérhető legyen, és amennyiben 
szükség van rá, akkor a készüléket tudja megfelelően használni.   
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök szerint is hozzáértő embereket kellene találni, akik vállalják 
is ezt a szolgálatot. Ez nem egyszerű feladat, de azt gondolja muszáj találni megoldást, hiszen 
előfordulhat, hogy szükség lenne a gép használatára miközben az el van zárva és nincs meg a 
kellő feltétel a használatához.  
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Zinger Miklós jegyző szerint az ilyenfajta készülék szolgálhat például rendezvények 
biztonságosabbá tételéhez. Ahol csoportok vannak, vagy összejövetelek, tömegek vannak, 
akkor ezekre a rendezvényekre is lehetne biztosítani. Amennyiben abba a feladatba kívánunk 
belefolyni, ami egyébként a mentőszolgálat és az orvosi ügyeletnek a dolga, akkor csak az a 
megoldás, hogyha van olyan személy, aki ezeket a dolgokat el tudja látni. Véleménye szerint 
hiába van tárolva akárhol, akkor annak a személynek el kell oda mennie, onnan vissza kell 
érnie a megadott címre és így ilyen körülmények között ez nem biztos, hogy megfelelő 
eredménnyel fog szolgálni. Természetesen ahhoz, hogy folyamatosan tudjanak szolgálatot 
tartani, nem elég egy ember. Ezt valamilyen váltásban kell megoldani. Javasolja, hogy 
valamilyen formában ki kell adni a köztudatba is. Persze nyilvánvaló, ha ilyesmi történik, 
akkor elsőnek az ügyeletet kell hívni, és aztán mellette lehetne ezt a fajta segítséget igénybe 
venni, hiszen nem gondolná, hogy jó lenne, ha átvállalnánk olyan feladatokat, amelyek nem a 
mi körünkbe tartozik még akkor sem, ha a segítségnyújtás mindenki szándéka.   
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök véleménye szerint olyan végzettségű emberekből kell 
kialakítani egy csoportot, akik vállalnák ennek a készüléknek a kezelését is, ha szükség van 
rá. Azt gondolja, hogy ez ügyben település-szinten kellene közös átgondolásra felhívni a 
lakosságot.  
 
Ország Mihály András  bizottsági tag szerint, ha sok ember lesz, aki ezt a feladatot vállalja, 
akkor a lakosság nem fogja tudni, kihez is fordulhat szüksége esetén. Véleménye szerint a 
polgárőrség azért volt ilyen szempontból kézenfekvő, mivel ők egy állandó szolgálatot egy 
állandó telefonszámmal adnak.  
 
Zinger Miklós jegyző szerint egy telefonszám ebben az esetben is lehetséges, vagyis az, aki a 
készüléket átveszi, az átvesz egy telefont is. Egy telefont kell biztosítani, egy állandó 
számmal.  
 
Ország Mihály András bizottsági tag szerint ez finanszírozási kérdéseket is felvet, hiszen 
finanszírozni kell a telefont, azokat az embereket akik a szolgálatot teljesítik, mert egyáltalán 
nem biztos, hogy társadalmi munkában ezt elvállalják.  
 
Zinger Miklós jegyző szerint azon a készüléken, amely erre lesz biztosítva, csak hívásokat 
kell fogadni és akkor csupán az előfizetési díjat kell finanszírozni. A szolgálatot pedig 
díjmentesen kell, hogy vállalják. Hiszen van egy életmentő készülék, amelynek a megfelelő és 
hatékony használatáról kellene gondoskodni. Ezt csak bizonyos dolgok mentén lehet 
megoldani. Szerinte ezt csak úgy lehetséges, ha szakértelemmel bíró ember az aki ezt a 
készüléket használni akarja és bizonyos feltételek mellett rendelkezésre is áll. Azt gondolja, 
hogy nem rossz kiindulási pont, ha végzettség szerint erre alkalmas a használó, ezért azokat 
az embereket meg kell környékezni, és ha kellő ember áll rendelkezésre, akkor nem ró olyan 
nagy terhet valakire, illetve nem kell olyan hosszú időn keresztül a programját úgy szervezni, 
hogy rendelkezésre tudjon állni.  
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Maszel László alpolgármester elmondja, hogy volt már egy tanfolyam szervezve és ezt akár 
újra meg lehetne szervezni. Ezenkívül ez a készülék automatikus. Ő maga tud olyan embert, 
aki ezt a szolgálatot elvállalná. Amennyiben új tanfolyam lesz, akkor lehet ennek a 
készüléknek a használatát is elsajátítani és ha lesz már sok ember aki ezt megteszi, az már 
pozitívum.  
 
Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy ez a készülék egy dolgot csinál, 
megszünteti azt a rezgést a szívben, amit úgy hívnak, hogy fibrilláció. Ezt oldja meg a 
defibrillátor. Véleménye szerint egészen más dolog tanfolyamon bábun gyakorolni és egészen 
más dolog szembesülni a témával. Ezenkívül a kudarcot sem egyszerű elviselni. Azt gondolja 
ezért nem olyan egyszerű ezt a készüléket alkalmazni. Erre sok minden kell. Készség, 
pszichikai adottság. A tanfolyam nagyon jó, de folyamatos gyakorlás hiányában ez kevés. Ezt 
készségszinten kell elsajátítani. Ő maga is részt vett egy ilyen tanfolyamon, de véleménye 
szerint egyáltalán nem biztos, hogy hatékonyan meg tudna oldani egy ilyen dolgot.  
 
Dóri József bizottsági tag szerint, akik elvégezték ezt a tanfolyamot, meg a településen lakó 
egészségügyi dolgozókkal kellene kialakítani egy csoportot és velük lehetne megbeszélni, 
hogyan lehetne a legegyszerűbben megszervezni a készülék használatát. Biztos lesznek olyan 
emberek, akik önként, humanizmusból elvállalják ezt a szolgálatot. Ezenkívül előfordul az is, 
hogy amikor az ügyelet kiér, náluk sincs ilyen készülék. Tehát ha esetlegesen szükség van rá, 
akkor is lehetne használni.  
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök összegzi a javaslatokat, hozzászólásokat és megállapítja, 
hogy lépéseket kell tenni abban az irányban, hogy a következő, februárban megjelenő 
„Nyárfalevél”-ben közhírré teszik, hogy az iskola szervezésében megpróbálnak egy 
egészségügyi tanfolyamot indítani, amelyet kibővítenek az újraélesztő készülék használatának 
az elsajátításával is. Remélhetőleg ezen a tanfolyamon minél többen részt vesznek majd. 
Ezenkívül az újságban egy csoport létrehozásáról is említést tesznek majd, akiknél váltásban a 
készülék elhelyezésre kerülne, melynek az elérhetősége egy központi telefonszám által lenne 
megoldott.  
 
Ország Mihály András bizottsági tag azt gondolja, hogy a telefonnak együtt kellene lenni a 
készülékkel.  
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök ezek után felteszi szavazásra, hogy a februári 
„Nyárfalevél”-ben közhírré teszik az iskola megszervezésében induló egészségügyi 
tanfolyamot, amit kiszélesítenek a készülék használatával és ismertetésével és bevonva a 
lakosságot igyekszenek megoldani azt a problémát, hogy az újraélesztő készülék nem csak a 
hivatalban, dobozban elhelyezve legyen, hanem ha szükség van rá, töltse be valódi funkcióját. 
Aki ezzel az összegzéssel és felvetéssel egyetért, további kérdése, felvetése nincs, kéri, hogy 
most szavazzon.  
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Felkéri a Humán Bizottság tagjait a szavazásra. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy az 5 fős Humán 
Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 
   126/2011.(XII.20.)sz. Humán Bizottság határozata  
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága a Képviselő-testületnek 
jóváhagyásra javasolja, hogy a februári „Nyárfalevél”-ben megjelenítik az egészségügyi 
tanfolyam indítását az újraélesztő készülék használatával. Bevonva a lakosságot megszervezik 
egy team létrehozását is, akiknél az újraélesztő készülék és egy telefon elhelyezésre kerülne.  
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Bagoly Lászlóné 
      Humán Bizottság elnöke 
   
 
 
 
 

3. Egyebek: 
 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök megkérdezi, hogy az „Egyebek” napirend keretében van e 
valamilyen előterjesztés, javaslat, hozzászólás?  
 
Megállapítja, hogy több tárgy, hozzászólás nincs, így a bizottság elnöke a megjelenést 
megköszöni, ezek után zárt-ülést rendel el, ahol a szociális ügyekben előterjesztett kérelmek 
kerülnek megtárgyalásra.  
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         Bagoly Lászlóné 
                     Humán Bizottság elnöke    


