
    E  M  L  É  K  E  Z  T  E  T  Ő 
 
 
Készült Nyáregyháza Község Önkormányzat Humán Bizottsága 2012. április 24. napján 
tartott üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
 
Bagoly Lászlóné a  bizottság  elnöke  köszönti  a  Polgármester  Urat,  a  Jegyző Urat,  a  Humán 
Bizottság képviselő és külsős tagjait, a meghívott vendégeket, a valamint a 
jegyzőkönyvvezetőt.    
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel mind az öt tagja jelen van. Az ülést 
megnyitja.   
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra, valamint arra, hogy a bizottság munkáját a zárt-üléssel 
kezdje, mivel az első napirendi pontban szereplő védőnői álláshely betöltéséhez a jelentkező 
védőnő fél óra múlva érkezik bemutatkozásra. Megkérdezi továbbá, hogy a kijelölt 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.    
 
Kéri a bizottság tagjait, hogy amennyiben a fenti javaslattal, valamint a meghívóban szereplő 
napirendi pontokkal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.   
 
 
A Bizottság egyhangú szavazás mellett elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:  
 
 
 
Zártülés:  
 

1. Szociális ügyekben előterjesztett kérelmek elbírálása. 
 
 
 
Nyilvános ülés:  
 
  

2. Védőnői álláshely feltöltése. 
3. Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény negyedik 

évfolyamos tanulóinak támogatási kérelme. 
4. Tájékoztató a Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 

történt fejlesztésről. 
5. Egyebek. 

 



 

 
2. Védőnői álláshely feltöltése. 
 
 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök szeretettel köszönti a megjelenteket és külön köszönti a 
védőnői állásra jelentkező Lajáné Kuris Lorettát, valamint az ülést, a bizottság munkáját - az  
interneten - figyelemmel kísérőket. Tájékoztatja a nézőket, hogy az ülés rendhagyó módon 
zárt-üléssel kezdődött, mivel az előbb megnevezett védőnő mostanra érkezett, hiszen 
nemcsak a bizottságnak, hanem a Képviselő-testületnek is szeretne bemutatkozni. 
Felkéri Lajáné Kuris Lorettát, hogy néhány mondatot mondjon magáról, illetve szakmai 
múltjáról.  
 
Lajáné Kuris Loretta bemutatkozott, majd megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben 
kérdésük van, tegyék fel.    
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök megkérdezi, hogy azon a településen, ahol jelenleg még 
dolgozik, az iskolával van-e rendszeres kapcsolata?  
 
Lajáné Kuris Loretta válaszában elmondja, hogy az általános iskolában egészségnevelő 
tevékenységet végez, előadásokat tart, illetve havi rendszerességgel szűrővizsgálatokat, 
tisztasági szűrést végez. 
   
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök megköszöni a választ, majd felkéri a Polgármester Urat, 
hogy a védőnői státusszal kapcsolatos tudnivalókról tájékoztassa a bizottságot. 
 
Mészáros Sándor polgármester megköszöni a bemutatkozást. Tájékoztatja a jelenlévőket, 
hogy Nyáregyházán ideális esetben másfél státusz megfinanszírozása lehetséges. Ehhez 
kapcsolódóan kérte a Jegyző Urat, hogy készítsen el egy tervezetet, hiszen ha a Képviselő-
testület ezt elfogadja, akkor módosítani kell a rendeletet, mivel abban csak egy státusz 
szerepel. A jelenlegi helyettes védőnő, Parádi Rozália eddig is maximálisan ellátta feladatát, 
így véleménye szerint 2012. november 30. napjáig a fél státuszt a továbbiakban is el tudná 
látni. A területi védőnővel egyeztetve került kialakításra a fél körzet illetékességi területe; 
illetve ide tartozna még november 30-áig az iskolai ellátás is.   
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök megkérdezi Lajáné Kuris Lorettát, hogy hozzájárul-e a 
nyilvános szavazáshoz. A beleegyezés után megköszöni az észrevételeket, hozzászólásokat, 
felteszi a kérdést, hogy van e valakinek további kérdése, felvetése, s amennyiben nincs, úgy 
kéri a bizottságot, szavazzon.    
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy az 5 fős Humán 
Bizottság jelenlévő mind az 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 



   16/2012.(IV.24.)sz. Humán Bizottság határozata  
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága a Képviselő-testületnek Lajáné 
Kuris Loretta 2012. június 1. napjától egy státuszra történő védőnői kinevezését jóváhagyásra 
javasolja.  
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Bagoly Lászlóné 
      Humán Bizottság elnöke 
 
 
 
Zinger Miklós jegyző összefoglalva elmondja, hogy a körzetek kialakításánál az egyes 
számú, azaz a teljes munkaidőben betöltendő álláshellyel rendelkező, és a kettes számú, ahol 
a fél, azaz négyórás álláshellyel rendelkező körzeteket kell megjelölni. A felosztás szerint az 
egyesből  kikerülne  a  Kossuth  Lajos  utca  és  a  Kölcsey  Ferenc  utca,  valamint  az  iskolában  
végzendő egészségügyi feladatok; ezek alkotnák a fél körzetet. 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök elmondja, hogy ezt a fél státuszt kapná meg november 30-
ig a jelenlegi helyettes védőnő, Parádi Rozália.  
Kéri a bizottságot, hogy az elhangzottak ismeretében szavazzon. 
 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy az 5 fős Humán 
Bizottság jelenlévő mind az 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 
 
   17/2012.(IV.24.)sz. Humán Bizottság határozata  
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága a Képviselő-testületnek 
jóváhagyásra javasolja a plusz fél körzet kialakítását, mely fél státuszt 2012. november 30. 
napjáig szóló kinevezéssel Parádi Rozália védőnő kapná meg.  
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Bagoly Lászlóné 
      Humán Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 



3. Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény negyedik évfolyamos tanulóinak támogatási kérelme. 
 
 
Bagoly Lászlóné a bizottság elnöke ismerteti a kérelmet, mely szerint az iskola IV. b 
osztályos tanulói több napos kirándulásra készülnek. Az osztályban van három szociálisan 
hátrányos helyzetű gyermek, az ő szüleik nem tudják ennek költségét befizetni, ezért az 
osztály kérelmezte, hogy a kirándulást 15.000.-Ft-tal támogassa a Képviselő-testület. 
 
Maszel László alpolgármester tájékoztatja a bizottságot, hogy ezt az összeget az osztály 
részére felajánlja alpolgármesteri tiszteletdíjából. 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök a felajánlást köszönettel tudomásul veszi.  
 
 

 
 
4. Tájékoztató a Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben történt fejlesztésről. 
 
    
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy az idei évben az iskola 
költségvetésébe - a legkedvezőbb árajánlattal - betervezték egy biztonsági megfigyelő 
kamera-rendszer telepítését. A tantestület és csaknem valamennyi gyermek szülője ezt 
örömmel fogadta, hiszen érzik, hogy a gyermekek testi épsége, illetve vagyontárgyaik 
biztonsága jobban vigyázva lesz, így ez a beruházás megvalósításra, kivitelezésre került. A 
szülői hozzájáruló nyilatkozatok, támogatottságok - jelenleg - 91 %-ban megvannak. Az 
adatvédelmi törvény szerint, ha adott a többségi támogatottság, akkor semmi akadálya ennek 
a megvalósításnak. Jelenleg még nem kapcsolták be a rendszert, de hamarosan beüzemelésre 
kerül. A 72 órás próbaüzemelés viszont már megtörtént, amikor is a gyermekek kellőképpen 
fegyelmezettek voltak. Meggyőződése, hogy ez a rendszer a tanulók, szülők és a 
pedagógusok érdekeit fogja szolgálni.  
 
Maszel László alpolgármester megkérdezi, hogy mikor kapcsolják be pontosan ezt a 
kamerát, és a későbbiekben ezt lehet-e bővíteni? Véleménye szerint akár a tantermeket és az 
iskola külső részét is be lehetne kamerázni.  
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök válaszában elmondja, hogy akkor szeretné bekapcsolni a 
kamerákat, ha még több támogatottságot kap ezzel kapcsolatban. A rendszer egyébként 
bővíthető, de a tantermek bekamerázására törvényileg egészen biztosan nincs lehetőség. Az 
adatvédelmi törvény nagyon szigorúan szabályoz, hiszen egy ilyen rendszer használata 
adatkezelésnek minősül. A közösen használt helyiségek, azaz a folyosó és az aula 
megfigyelhető, de az osztálytermek egyelőre még biztosan nem. Az iskola külső területeit, 
mint például a bicikli tárolót viszont be lehetne kamerázni.  
 
Ország Mihály András bizottsági tag megkérdezi, hogy szükséges-e valamennyi szülő 
beleegyezése a rendszer elindításához, vagy elegendő-e a jelenlegi 91 %-os hozzájárulás. 
 



Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendszer bekapcsolásához szükséges 
a szülők hozzájáruló nyilatkozata, hiszen a kamera-rendszer nem csak megfigyelésre 
alkalmas, hanem rögzítésre is, ezért az adatvédelmi törvény szerint ez adatkezelésnek 
minősül. Ha ez ellen bárkinek is kifogása van, eljárást kezdeményezhet az Adatvédelmi 
Hivatalnál. Az adatkezelésnek mindig célhoz kötöttnek kell lennie. Ezért az előbbiekben 
felvetett osztálytermek bekamerázására vonatkozóan elmondja, hogy az órán nincs olyan 
meghatározható cél, ami miatt az adatkezelésre szükség lehet, így az nem lehetséges. A 
törvény megmondja a szabályokat, azokat figyelembe kell venni és úgy kell alkalmazni.  
 
 
5. Egyebek: 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök tájékoztatja a bizottságot hogy a Monoron rendezett 
Regionális „Ki mit tud” versenyen az iskola négy tanulója nagyon sikeres volt, két I. 
helyezést, egy II. és egy III. helyezést értek el. Szeretné, ha a bizottság a Képviselő-testület 
felé kezdeményezné ezen tanulók és a felkészítő tanáraik dicséretben való részesítését. 
 
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: 
 
 
   18/2012.(IV.24.)sz. Humán Bizottság határozata  
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a „Regionális KI MIT TUD ” versenyen jó helyezetést elért négy tanulót és 
felkészítő tanáraikat dicséretben részesítse. A Próza-mesemondásban I. helyezett Orsós 
Ádám, felkészítő tanára Bajári Brigitta, II. helyezett Bencsík Angelika, felkészítő tanára 
Szemők Mariann. A Népdal kategóriában I. helyezett Fényes Gréta, felkészítő tanára Zsótér 
Gabriella, III. helyezett Bogdán Gabriella Andrea, felkészítő tanára Szemők Mariann.     
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Bagoly Lászlóné 
      Humán Bizottság elnöke 
 
  
 
Több tárgy hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a megjelenést megköszöni, az ülést 
berekeszti. 
 
      --- kmf --- 
 
 
       Bagoly Lászlóné 
             Humán Bizottság elnök 


