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Készült Nyáregyháza Község Önkormányzat Humán Bizottsága 2011. május 31. 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.  

Megkérdezi, hogy valaki akar e még az egyebek napirendi pontban  hozzászólni valamit.  

 

Mészáros Sándor polgármester szót kérve tájékoztatni szeretné a bizottságot a hétvégén 

lezajlott egészségügyi tanfolyamról, valamint a helyi újsággal kapcsolatban szeretne egy pár 

szót szólni.   

 

Ország Mihály András elmondja, hogy a 600 éves évfordulóval kapcsolatban szeretne egy 

pár javaslatot tenni. 

 

Kemenár Lászlóné bizottsági tag az iskola igazgatójának kérését, felvetését szeretné 

tolmácsolni a gyermekek bejárásával kapcsolatban az egyebek pontban. 

 

Maszel László a napirendi pontok előtt szeretné elmondani, hogy minden bizottsági 

ülésünkről jegyzőkönyv készül, amelyek alaposak és nyilvánosak is. Ehhez bárki hozzáférhet 

és megnézheti. Szeretné, hogy ez még nyíltabb legyen, ezért javasolja, hogy ugyanúgy, ahogy 

a testületi jegyzőkönyvek, úgy a bizottsági jegyzőkönyvek is kerüljenek fel Nyáregyháza 

hivatalos honlapjára.   

A bizottság elnöke ezután javaslatot tesz a napirendi pontokra, illetve arra, hogy a 

meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjét változtassák meg és elsőként az INERT 

Hulladék-telep felszámolását tárgyalják meg. 

 

 

A Bizottság egyhangú szavazás mellett elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint: 

 

 

1. INERT Hulladék-telep felszámolása. 

2. Pályázati feltételek megbeszélése az „Év Fája” címére. 

3. Egyebek 

 

 

Zárt-ülés: 

 

 4. Szociális ügyekben előterjesztett kérelmek elbírálása. 

      

 

 



1. Az INERT Hulladék-telep felszámolása. 

 
 

Maszel László a bizottság elnöke elmondja, hogy a hulladék-telep felszámolásával 

kapcsolatban tudomása szerint a szerződés 2010. december 31-ig volt megkötve. Majd ez fél 

évre meg lett hosszabbítva, amelyről semmiféle tájékoztatást nem érkezett és lassan ennek az 

ideje is kezd letelni. Azt gondolja, hogy ez önkormányzati szerződés volt, ezért ezt elsősorban 

itt kellett volna jelezni. Szeretné ezért megtudni, hogy mikor kezdődik és milyen ütemezéssel 

történik meg a telephely felszámolása. Főleg azért, mert bíznak abban, hogy a csatorna 

beruházás II. ütemet eltudják intézni. Ebben az esetben viszont a területre szükség lesz. Ezért 

átadja a szót a hulladék-telep tulajdonosának Ladányi Károlynak.   

 

Ladányi Károly a hulladék-telep tulajdonosa elmondja, hogy szerződésben áll a LAVINA 

MIX KFT-vel. Ennek alapján a jövő hét folyamán kitelepednek egy daráló géppel, mivel ők 

fogják a „Nullás úthoz” saját részre leszállítani ezt a darálékot. Oda csak beton-darálékot lehet 

szállítani, vagyis fog történni egy előválogatás is. Tehát ez kb: 60-70 % lenne a LAVINA 

MIX KFT-é, a többit ledarálnák és ez a haszonanyag ígéretük szerint az önkormányzaté lenne. 

A szennyvíztisztító-teleppel többször tárgyalt már. A teleppel szemben lévő szennyvíz kiöntőt 

tükrözték át a hulladék-telep felére, hogy a  rekultiváció felszíni munkáit annak függvényében 

valósítanák meg, hogy mindig kevesebb munka lenne a szennyvíz bővítésében. Véleménye 

szerint 2011. június 30-ig belátható időn belül ez el is fog készülni.  

 

Mészáros Sándor polgármester megkérdezi, hogy az a veszélyes hulladék, amely úgy került 

be a telepre, hogy senki nem tudta ki vitte oda, az mikor kerül onnan elszállításra.  

 

Ladányi Károly tulajdonos elmondja, hogy nyomozott ezügyben. Tegnap kapott egy e-mail-

t, amelyben azt írták, hogy véletlenül szállították oda. Ez nem kiemelt veszélyes hulladék, de 

nem oda való és ígéretet kapott, hogy elszállítják.  

 

Ország Mihály András bizottsági tag megkérdezi, hogy hány m3 anyagról lehet szó. 

 

Ladányi Károly tulajdonos válaszában elmondja, hogy 8.500-9.000. m3 anyag lehet, 

amelyben nagy mennyiségű haszonanyag van, például bontott tégla. Ezek szelektálva lesznek 

és körülbelül a 70 % marad, ami darálva lesz. Ezt szállítja el a LAVINA MIX KFT, illetve 

körülbelül 2000 m3 az önkormányzaté marad. 

 

Kravecz Lászlóné bizottsági tag megkérdezi, hogy van e már szerződése a LAVINA MIX 

KFT-vel? Valamint, jól értette-e, hogy az a veszélyes hulladék, amely a telephelyre került egy 

bizonyos időn belül el lesz-e szállítva?  

 

Ladányi Károly tulajdonos válaszában elmondja, hogy a szerződés folyamatban van, de 

mindent a LAVINA MIX KFT fog csinálni. A hulladék pedig el lesz szállítva, erről 

biztosította az a cég őt, akik odaszállították.  

  

Maszel László a bizottság elnöke véleménye szerint hiába próbáltak alaposan eljárni amikor a 

telephely kiadásáról volt szó, mégis hibáztak abban, hogy megkérdezték a gesztor 

önkormányzatot is. Tőlük egy szóbeli nyilatkozatot kaptak, mely szerint semmi akadályát 

nem látták annak, hogy ez megvalósuljon. Sajnos ez nem került írásba foglalva, véleménye 

szerint ennek köszönhető, hogy a gesztor önkormányzat merőben ellenünk dolgozott. Annak 



ellenére, hogy több teherautó hulladék került be a telephelyre. Szeretnék ezt a dolgot a 

szerződés szerint befejezni, úgy, hogy ne legyen belőle problémája senkinek. 

 

Amennyiben a napirendi ponthoz kapcsolódóan másnak nincs kérdése, úgy megkérdezi a 

bizottság tagjait, hogy elfogadja e Ladányi Károly tájékoztatóját.  

A bizottság tagjai egyhangúan elfogadják a tájékoztatót.   

 

Mészáros Sándor polgármester kéri Ladányi Károlyt, hogy amennyiben a szerződést aláírták 

az említett céggel, arról tájékoztassa őt. 

 

 

 

2. Pályázati feltételek megbeszélése az „Év Fája” címére 

 
 
Maszel László a bizottság elnöke köszönti Bába János meghívott vendéget. Véleménye 

szerint egészen biztosan tud tanácsot adni arra vonatkozóan, hogy melyik fa lehetne az, 

amelyikre pályázatot lehet benyújtani az „Év Fája” címére. Hozzáteszi, hogy ő maga a 

„Kossuth-fára” voksolna annak történelmi értéke miatt, hiszen olyan őseink ültek alatta mint 

Kossuth Lajos, vagy esetleg Petőfi Sándor is. Ez a fa a sok viszontagság ellenére kihajtott és 

egyre inkább terebélyesedik. Megkérdezi Bába János urat, hogy ezzel kapcsolatban neki mi a 

véleménye. 

 

Bába János elmondja, hogy az ő tudomása szerint nem ez a fa az, amely alatt Kossuth Lajos 

és Nyáry Pál vacsorázott. Az a fa a  Mannó-kastélynál volt és azt annak idején kivágták a TSZ 

parancsára. Mannó Zsuzsannával sokszor beszélt azokról az időkről és ő elmondta, hogy 

1896-ban amikor megvették Nyáry-tól a birtokot a fa még megvolt. Mivel ez a fa ugyanolyan 

fajtájú mint az amelyik alatt nagyjaink vacsoráztak, talán ezért van az elnevezés.   

 

Maszel László bizottsági elnök megkérdezi, hogy melyik fát javasolná arra, hogy esetleg 

indítsuk az „Év Fája” pályázatán. 

 

Bába János véleménye szerint jelenleg talán a legalkalmasabb erre az a Platán sor, amely 

Nyáry Pál sírjánál található. Ezek a fák mintegy 150 évesek. Elmondja továbbá, hogy az a 600 

négyszögölnyi terület ami ott található az a község tulajdona volt, de az államosítás során az 

erdőgazdaságé lett. Javasolja, hogy az önkormányzat próbálja visszakérni ezt a területet. 

Hiszen nemcsak Nyáry Pál sírhelye, hanem az ő cselédjei is ott vannak eltemetve, bár a 

kopjafák már nem találhatók meg. 

 

Kravecz Lászlóné bizottsági tag elmondja, hogy polgármestersége idején már megkereste 

ezügyben őket és a NEFAG ki is vonult, de azt mondták, hogy tulajdonjogot nem adhatnak át, 

csak használhatjuk örök-időkig ezt a területet. Elmondja továbbá, hogy a Platán-soron túl a 

falu felé van egy nagyon nagy, teljesen külön álló fa. Nagyon szép, magas, szabályos 

koronával és rendkívül széles törzzsel. Véleménye szerint akár azt is be lehetne nevezni. De 

be lehetne nevezni a Jókai úti Fedák-fát is. Ez a fa egy Cser-tölgy és abban az udvarban van, 

ahol valamikor Fedák Sári az ország nagy színésznője lakott.   

 



Maszel László bizottsági tag elmondja, hogy a Wekerle kastély előtt is van egy gyönyörű 

szép fa. Ez az úgynevezett „Pagoda-fa”, azaz „Japán-csüngő akác”. Akár ezzel a fával is 

lehetne pályázni, ha lenne hozzá egy történet. 

 

Ország Mihály András bizottsági tag tudomása szerint ezt a pályázatot minden évben 

kiírják, ezért az a véleménye, hogy jövőre pályázzanak. Addig megpróbálnak felderíteni egy 

fát, amely megfelelő lenne erre a pályázatra. 

 

Maszel László a bizottság elnöke véleménye szerint amennyiben másnak nincs kérdése, 

felvetése ezzel kapcsolatban, úgy kéri a bizottságot, hogy javasolják a Képviselő-testületnek, 

hogy az idei évben ne nyújtsanak be pályázatot, de a jövő évig találjanak egy fát amelyhez 

egy valós történet is tartozik.  

 

 

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: 

 

 

   44/2011.(V.31.)sz. Humán Bizottság határozata  

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy az „Év fája” címét a következő évben pályázzák meg.   

 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Maszel László 

      Humán Bizottság elnöke 

 

 

 

 
 

4.Egyebek 
 

 

Ország Mihály András bizottsági tag elmondja, hogy a 600 éves évfordulóval kapcsolatban 

szeretne egy javaslatot tenni. A tájékoztatóban olvasta, hogy vásárosok is lesznek ezen az 

évfordulón. A csarnokban ahol dolgozik, ott árul több magyar kézműves, szőrmés, késes, 

keramikus, szőtteses. Beszélt velük, és azt mondták, amennyiben igény van arra, hogy az 

évfordulón akár a mesterségek bemutatásával, akár árusítással részt vegyenek, akkor ők  

szívesen eljönnek. Ebben az esetben megszerzi a telefonszámaikat, hogy a részleteket 

megtudják velük beszélni.  

 

Bagoly Lászlóné alpolgármester-asszony elmondja, hogy az évforduló megtartása kapcsán az 

eddigi falu-napi hagyományokhoz ragaszkodnak. Ez szeptember 7-től szeptember 10.-ig tart. 

Köszöni Ország Mihály András javaslatát, élni fog ajánlatával. 



Bába János megkérdezi, hogy a Kaszner Margitnak a Díszpolgári címet miért nem március 

15-én adományozták, mint ahogy évekkel ezelőtt a testület meghatározta ennek az időpontját. 

 

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy Kaszner Margit számára is meglepetés volt. 

De akkor úgy döntöttek, hogy november 20.-a, a Baba-múzeum megnyitásának ünnepsége 

méltó alkalom a Díszpolgári cím átadására. Ez egy különleges alakalom volt, erről külön 

döntött a Képviselő-testület is. Természetesen tudja, hogy eddig az összes Díszpolgári cím 

átadása március 15-én történt és ez a jövőben is így fog történni. 

 

Bába János véleménye szerint a 600 éves évfordulóra fel kellene kérni a történelmi 

egyházakat, hogy írják meg a történetüket. Elmondja továbbá, hogy  1886-tól 1943-ig szóló 

testületi jegyzőkönyvek nála találhatók, melyet szívesen átad az önkormányzat részére.  

 

Mészáros Sándor polgármester megköszöni a javaslatot, továbbá a felajánlott 

jegyzőkönyveket, amit az utókor számára megőriznek. 

 

Kemenár Lászlóné bizottsági tag az iskola igazgatójának kérését tolmácsolja. A Felső-

nyáregyházi gyermekek utaztatásával kapcsolatban felmerült, hogy a gyermekek rendkívül 

fegyelmezetlenek, rongálják a buszt, a leszálláskor figyelmetlenek. Szeretné, ha a közhasznú 

munkások segítenének a gyermekek felügyeletében a buszon, a leszálláskor. 

 

Maszel László bizottsági elnöke elmondja, hogy 2-3 évvel ezelőtt 2 Felső-nyáregyházi 

pedagógusnak megszavazták a buszköltség kifizetését. Akkor a kérelmüket azzal támasztották 

alá, hogy a gyerekekre a buszon az iskolába jövet és hazafele menet is vigyáznak. 

Megkérdezi, hogy akkor miért fizetnek ennek a 2 pedagógusnak bejárási költséget, ha mást 

kell alkalmazni a gyermekek felügyeletére? 

 

Kemenár Lászlóné bizottság tag elmondja, hogy reggel is és délután is több járat is van, és 

ezek a pedagógusok nem minden járaton utaznak.     

 

Kravecz Lászlóné bizottsági tag elmondja, hogy nem tartja helyesnek, ha közhasznú munkást 

alkalmaznának. Hiszen a gyerekekkel nagyon nehéz, gyakran a pedagógus sem tud fegyelmet 

tartani köztük. Ráadásul ha több buszjárat van, az egy embernek a teljes munkaidejét 

kitöltené.  

 

Ország Mihály András egyetért az előtte szólóval. Nem hinné, hogy akár munkajogilag is ki 

lehetne adni egy közmunkásnak ezt a feladatot. Ráadásul ez nagyon nagy felelősség.  

 

Mészáros Sándor polgármester a közcélú foglalkoztatásnak a rendszere átalakult. Ebbe a 

rendszerbe be kell mindenkit vonni, mert ha nem, akkor a jövő évben nem fogja kapni a 

támogatást. Bonyolult ez a rendszer, de ennek ellenére az iskolába már bekerült hat órás 

munkaidőben egy ember portaszolgálatra. Az óvoda szintén kapott egy közmunkást hat 

órában, valamint az iskola konyhájában is volt egy négy órás hely közmunkás számára. 

Megállapítható ugyanakkor, hogy az előző évekhez képest kevesebb a közmunkás. Tehát az 

előbb felvetett munkára kapacitás sem lenne. Véleménye szerint az a közmunkás, aki 

portaszolgálatot teljesít az iskolában, kimehetne a busz elé és segíthetne abban, hogy a 

gyerekek biztonságban be tudjanak menni az iskolába. Hazafelé szintén az iskola 

alkalmazásában álló személy segíthetne a felszállásnál.  

 



Maszel László bizottsági tag elmondja, hogy két kérelem érkezett hozzá. Az egyiket a két 8. 

osztályos osztályfőnök írt alá. Mindketten osztályuk kirándulására terjesztették elő a kérelmet 

és 4.400.-Ft-os összegről szólnak.   

 

Kravecz Lászlóné bizottsági tag elmondja, hogy valóban minden évben volt ilyen kérelem a 

8. osztályosok részéről és kaptak is támogatást. 

 

Maszel László bizottsági elnök felkéri a bizottság tagjait szavazzanak.  

 

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: 

 

 

   45/2011.(V.31.)sz. Humán Bizottság határozata  

 

 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testület 

felé, hogy a két 8. osztályos évfolyamot kirándulás céljára 

 

4.400.-Ft – 4.400.-Ft összegű 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti.  

 

A fenti pénzösszeg felvételére Benkő Zoltán 8/a. és Dancsó József 8/b. osztályok 

osztályfőnökei jogosultak. 

 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Maszel László 

      Humán Bizottság elnöke 

 

 

Maszel László bizottsági elnök előterjeszti a következő kérelmet, melyet Kostecki Árpádné 

osztályfőnök adott be. A kérelem alapján egy tanulója anyagi okok miatt nem tud részt venni 

a tervezett osztálykiránduláson, ezért a gyermek részére 4.000.-Ft-os támogatást kér. 

  

Ország Mihály András bizottsági tag elmondja, hogy ezen összeget átvállalja és ő  

személyesen kifizeti a gyermek részére.  

 

Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy az egészségügyi tanfolyam nagyon hasznos 

volt. Véleménye szerint minden évben kellene ilyet szervezni, ahová nem csak újak 

jelentkezhetnének, hanem a most résztvevők is újra eljöhetnének tudásuk felfrissítésére. Itt 

többek között Maszel László a bizottság elnöke is részt vett, ezért felkéri őt arra, hogy 

beszéljen a tapasztalatairól.  

Maszel László bizottsági elnök  elmondja, hogy végre megvalósult ez a tanfolyam, amit már 

több éve próbáltak megszervezni. A mentőállomás vezetőjének segítségével ez sikerült. 24-en 

vettek rajta részt és még egy tanfolyamot szerveznek, mert a helyi polgárőrök nem tudtak rajta 

most megjelenni egyéb elfoglaltságuk miatt. Ezért ha valaki még csatlakozna, akkor van rá 

lehetőség. 



Szeretné még elmondani, hogy május utolsó hétvégéjén volt a „Hősök napja” és nagyon 

sajnálja, hogy nem koszorúzták meg a helyi hősi emlékművet. Szeretné, ha ez a következő 

években nem fordulna elő. Javasolja, hogy a koszorúzás mellett egy ökomenikus 

Istentiszteletet is lehetne tartani. 

 

Mészáros Sándor polgármester a helyi újsággal kapcsolatban elmondja, hogy a Képviselő-

testület megállapította a helyi újságra fordítható összeget. Az ajánlatok bekérése megtörtént. 

A minőséget is figyelembe véve a legolcsóbb árajánlat kerül majd elfogadásra. A tördelésre és 

a nyomtatásra is külön kértek árajánlatot több helyről is. Hozzáteszi, hogy a következő 

Képviselő-testületi ülésre el fogja készíteni a szerződés-tervezetet a legolcsóbb árajánlatot adó 

céggel. Az első szám ekkorra el fog készülni, meg lehet nézni és el lehet dönteni, hogy azzal a 

céggel akarnak e dolgozni a továbbiakban is.  

 

Ország Mihály András bizottsági tag a zárt-ülés megkezdése előtt egyéb elfoglaltságra 

hivatkozva az ülésről távozik.  

 

 

 

 

 

Több hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a megjelenést megköszöni, majd zárt-ülést 

rendel el, ahol a szociális ügyekben előterjesztett kérelmek kerülnek elbírálásra.  

 

 

 

 

     --- kmf --- 

 

 

 

         Maszel László 

                     Humán Bizottság elnöke 

 


