
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. november 

28. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 
ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
  
  szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester 
     Bernula István 

Farkas László 
Fekete Sándorné 
Kocsis Sándor alpolgármester 

     Kovács Jolán      
Lipót Pál Józsefné  
Maszel László 

     Ország Mihály András 
Rabné Nánási Eszter  
Sztahó István képviselık 

   
tanácskozási joggal:  Kriskó Jánosné mb. jegyzı  

   
meghívottak:  Baár Istvánné 

     Bagoly Lászlóné 
     Báder László 
     Bodnár Lászlóné 
     Gecser Jánosné 
     Grúber Csaba 
     Kemenár Lászlóné 
     Kovács Jánosné 
     Nagyné Czira Ildikó 
     Vajasné Kovács Éva 
 
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, mivel a 12 fıs testület 11 tagja megjelent.  
 
Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadta el:  
 

 

N a p i r e n d 
 
 

1., Külsıs bizottsági tagok eskütétele           

  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
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1., Külsıs bizottsági tagok eskütétele           

 

 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy ez egy rendhagyó testületi ülés, hiszen az 
eddigi évek során az adott bizottságok külsıs tagjai mindig az elsı bizottsági ülésen tették le 
az esküt. Jegyzı asszony elmondta, hogy ez szabálytalan. A képviselık teljes létszámának, 
vagy legalább 2/3-os többségnek jelen kell, hogy legyen és csak így lehet a külsıs tagoknak 
az esküt letenni. Mielıtt az esküre sor kerül, elmondja, hogy igyekeztek a külsıs tagokat úgy 
megválasztani, hogy lehetıleg olyan emberek vegyenek részt a külsıs munkában, akik ahhoz 
a szakterülethez értenek. Munkahelyi elfoglaltságuk miatt ketten jelezték távollétüket, Hetés 
Ferenc és Fodor József. Reméli, hogy a külsıs tagok aktívan részt vesznek a munkába. 
Szeretné, ha a következı 4 évben a bizottsági munkára építve hozná meg a testület döntéseit. 
Hiszen minél több külsıs ember szerez információt és adja át, annál bölcsebb döntéseket tud a 
képviselı-testület hozni. Ehhez a szerteágazó területhez nincs olyan ember, aki mindenhez 
egyformán jól ért, és egyformán jól tud döntést hozni. Ebbe kéri a külsıs tagok támogató 
részvételét. Kéri, hogy az eskü szövegét felállva mondják utána. 
 
Eskü szövege: „Én ………………………., esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz, annak népéhez hő leszek. Az Alkotmányt, és az alkotmányos jogszabályokat 
megtartom. Az állami, szolgálati titkot megırzöm. Megbízatásomhoz híven pártatlanul, 
lelkiismeretesen járok el. Legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Nyáregyháza 
javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen.” 
 
Mivel a jegyzı távol van, így erre a testületi ülésre más napirendet nem lehetett kitőzni. Kíván 
minden képviselınek és külsıs bizottsági tagnak nagyon eredményes és jó munkát a 
következı 4 évben. Bármi olyan dolog, vagy probléma van, ami a falu életét érinti, nagyon 
szívesen lát mindig mindenkit, és várja a külsıs tagok információit. 
 
Megállapítja, hogy a napirenden szereplı kérdést megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás,  
kérdés nem érkezett, ezért megköszönve a jelenlétet, az ülést 16.10 órakor bezárta.   
 
 
 

-   kmf  - 
 
 
 
 

              
Kravecz Lászlóné          Kriskó Jánosné   
    polgármester             mb. jegyzı 

 


