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Készült Nyáregyháza Község Önkormányzat Humán Bizottsága 2011. március 8. 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 a 
rendkívüli ülésen. Napirendi pont a március 19-re eső „Élet- és Egészség nappal” kapcsolatos 
programok, azok lebonyolításának megbeszélése. (Programtervezet az ülés előtt kiosztva.) 
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel mind az öt tagja jelen van. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontra. 
 
A Bizottság egyhangú szavazás mellett elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:  
 
 
 
1. Élet és Egészség Nap programjai, annak lebonyolítása. 
 
 
 
 
Élet és Egészség Nap programjai, annak lebonyolítása. 
 
 
Villand József a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI igazgatója hozzászólásában elmondja, 
hogy ennek a napnak a programját két részre osztották, - hiszen ez tanítási nap. A szokásos 
tanrend szerint a hétfői nap órarendjének első két óráját tartanák meg az iskolában, majd a 
második óra végén lenne egy rendkívüli tűzriadó. A harmadik órában pedig egy rendhagyó 
testnevelés óra keretében egy egészségügyi futás. Ennek a fantázia neve „Fuss az életedért”. 
Ez a település útvonalain két távon történik, ahol is a polgárőrség biztosítja a felvezetést, 
illetve a balesetmentes közlekedést. Utána 10 óra 30 perctől forgószínpad szerűen indulnának 
a programok. Ez több helyszínen történne. A Magyar Honvédség Hadkiegészítő 
Parancsnoksága, a Rendőrség, illetve a Polgárőrség tart bemutatót. A védőnő, illetve a Pilisi 
Emergency  Service  Kft.   vállalta,  hogy  drog-prevenciós  előadást  tart  a  felső tagozatos  
gyerekeknek. Itt szó esne az esetleges segítségnyújtásról. Ezzel párhuzamosan rajzverseny, 
játszóház, akadálypálya és azok a játékok lennének, amelyek valamilyen módon az 
egészséges mozgást segítenék elő. 12-14 óráig egy életmentési bemutató lenne, melyet a 
Monori Mentőállomás fog tartani. Délután felnőtteknek egészségvédelmi mérés, azaz 
vércukorszint, koleszterin és vérnyomás mérés, majd tűzoltó bemutató. Ezt versenyek 
követnék, - póker, ulti, virágkötés, helytörténeti teszt, IQ, logikai feladványok és egy MINI 
TEREMKUPA, ahol is nevezési díjak lesznek, melyek jegyek formájában válthatók meg.  
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Ennek az a célja, hogy az újraélesztő-készülék megvételét elősegítendő pénzösszeg 
összegyűljön. További délutáni programok a kerékpáros ügyességi-lassúsági verseny, lövész 
verseny, karaoke verseny, táncbemutató, óriássakk, darc, zeneiskola jótékonysági koncertje. 
Ezenkívül lehet nevezni a NYÁREGYHÁZI LEGEK versenyébe. Ilyen a legerősebb, 
legmagasabb, legalacsonyabb, vagyis bármilyen leg kategória.   
Elmondja továbbá, hogy felkérték a két nyugdíjas kört, hogy palacsintasütéssel segítsék ennek 
a napnak a lebonyolítását. Mindketten örömmel vállalták. A Szülői Közösség vállalta egy 
bográcsos babgulyás elkészítését, amely a meghívott közreműködők ellátását, ebédeltetését 
biztosítaná. Kéri a bizottságot, hogy mind az élelem, mind a kisebb díjazások 
finanszírozására, fedezésére szükséges pénzösszeget, azaz 35.000.-Ft pénzbeli támogatást 
biztosítson.     
 
Ország Mihály András bizottsági tag véleménye szerint lennének többen is, akik több 
versenybe is beneveznének. Ezért a versenyek időpontjai a jelentkezések ismeretében 
egyeztetni kellene.  
 
Maszel László bizottsági elnök felteszi a kérdést, hogy az említett pénzbeli támogatásnak 
van-e valamilyen akadálya? 
 
Mészáros Sándor polgármester véleménye szerint az említett pénzbeli összeg nem akkora 
nagyságú, hogy azt ne lehetne finanszírozni.  
 
Maszel László bizottsági tag felteszi az iskola igazgatójához kérdését, mely szerint van-e 
annak akadálya, hogy ne csak helyiek vegyenek részt ebben a versenyben. Hiszen az ulti-
versenybe sok szomszédos településről is szívesen beneveznének.  
 
Villand József a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI igazgatója azt gondolja, hogy ennek 
semmiféle akadálya nincs, hiszen minél többen vannak jelen, minél többen neveznek be egy 
versenybe, annál nagyobb a befolyt összeg.  
 
Albert Ottó képviselő érdeklődik, hogy akik részt vesznek a különböző versenyekben, azok 
hogyan, milyen térítés ellenében részesülhetnének az említett palacsintában, illetve 
babgulyásban. Esetlegesen az iskola BÜFÉ-je nyitva lesz-e? 
 
Villand József igazgató válaszában elmondja, hogy arra nincs jogosultságuk, hogy árulják 
akár a palacsintát, vagy a babgulyást. Ez úgy lett tervezve, hogy akik a lebonyolításban részt 
vesznek, azoknak biztosítanak. Illetve a palacsinta a gyerekek részére lesz sütve. A BÜFÉ 
nyitva-tartását a napokban fogják megbeszélni.  
 
Ország Mihály András bizottsági tag megkérdezi, hogy megtudja-e valaki mondani, hogy 
mennyibe kerülhet egy újraélesztő-készülék?  
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Villand József igazgató tájékoztatásul közli, hogy információi alapján 500.000.-Ft értékű 
készülék már jól használható. Elmondja még, hogy Dr. Hajdúhegyi Ágnes gyermekorvos 
jelezte, hogy felvette már a kapcsolatot olyan cégekkel, akik gyógyszereket, tápszereket, 
illetve gyógyászati eszközöket forgalmaznak, illetve ilyen céggel kapcsolatban állnak. Már 
van felajánlás is, többen kérték az iskolai alapítvány elérhetőségének címét, mert szeretnének 
ebbe a gyűjtésbe bekapcsolódni. Reméli, hogy viszonylag rövid időn belül sikerül ezt az 
összeget összegyűjteni.  
 
Ország Mihály András bizottsági tag elmondja, hogy a napokban látott egy ilyen akciós 
készüléket 300.000.-Ft-ért.    
 
Villand József igazgató véleménye szerint mindenképp olyan készülékre van szükség, 
amelynek a működéséhez egy laikus is könnyebben ért. Az az elképzelés, hogy a készülék az  
iskola-időszakban az iskolában, egyéb napokon, hétvégén pedig a polgárőrség autójában 
lenne elhelyezve és ha valahol probléma van, akkor viszonylag gyorsan el lehet juttatni arra a 
címre. Olyan embereket kell felkérni, akik ezzel a készülékkel, illetve a megérkezése előtt is 
már tud segítséget nyújtani.  
 
Maszel László bizottsági elnök úgy gondolja, hogy azok az emberek, akik a szervezésben 
segítenek, árulhatnák a jegyeket, majd utólagosan elszámolnának vele.  
 
Ország Mihály András bizottsági tag véleménye szerint akár a boltokban is lehetne 
elhelyezni jegyeket, így aki csak támogatni szeretné ezt a kezdeményezést, de részt venni nem 
kíván, az is vehetne támogató jegyet.  
 
 
Maszel László a bizottság elnöke megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, észrevétel nem érkezett. A Humán Bizottság egyetért a felsorolt programmal, illetve 
annak lebonyolításában.   
Felkéri a Humán Bizottságot 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: 
 
 
   28/a/2011.(III.08.)sz. Humán Bizottság határozata 
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága a 2011. március 19-én 
megrendezésre kerülő Élet és Egészség Nap programjával és lebonyolításával egyetért, és a 
Képviselő-testületnek jóváhagyásra javasolja.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Maszel László 
      Humán Bizottság elnöke 
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Maszel László  a bizottság elnöke megállapítja azt is, hogy a Humán Bizottság támogatja a 
főzéssel kapcsolatban felmerülő anyagköltség biztosítását.    
Felkéri a Humán Bizottságot 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: 
 
 
 
 
   28/b/2011.(III.08.)sz. Humán Bizottság határozata 
 
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a 2011. március 19-én megrendezésre kerülő Élet és Egészség Nap 
lebonyolításához szükséges 35.000.-Ft támogatást biztosítsa.   
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Maszel László 
      Humán Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
Több tárgy, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a megjelenést megköszöni, az ülést 
berekeszti.  
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         Maszel László 
                     Humán Bizottság elnöke 
 


