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Készült Nyáregyháza Község Önkormányzat Humán Bizottsága 2011. november 28. 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 minden tagja jelen van, az ülést 
megnyitja. 
 
Javaslatot  tesz  a  napirendi  pontokra  és  megkérdezi,  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. Felkéri a bizottságot, hogy 
aki egyetért a napirendi pontokkal, szavazással döntsön.   
 
 
 
A Bizottság egyhangú szavazás mellett elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:  
 
 

1. Falu-Karácsony programtervezetének ismertetése.   
2. Egyebek 

 
 
 
Zártülés: 
 
 
3.  Szociális ügyekben előterjesztett kérelem elbírálása. 
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1. Falu-Karácsony programtervezetének ismertetése. 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy a „Falu-karácsony” 
program és költségvetés-tervezetét az ülés megkezdése előtt kiosztotta a bizottság tagjainak, 
amely egy pontokba szedett tervezet. Mielőtt részletes tájékoztatásba kezdene, szeretettel 
köszönti Reichné Tallárom Györgyit, aki főszervezője ennek a programnak. Ő fogja 
elmondani, hogy melyik ponthoz milyen információ szükségeltetik. Elmondja, hogy az idei 
évtől kezdődően rendhagyó „Falu-karácsony” programszervezésbe kezdenének. Az eddigi 
években ez, az iskola által megszervezett ünnepi műsor szolgáltatásával zajlott. Most ezt 
szeretnék kiszélesíteni, nagyobb volumenűvé tenni. Az iskolában már reggeltől 
elkezdődnének a programok, melynek megvalósítását az utolsó adventi vasárnapra, december 
18-ra tervezik. A kínálati listán széles körű programok szerepelnek. 17 órától kezdődne a 
hagyományos karácsonyi műsor, melyet az idei évben a 2. évfolyamosok szolgáltatnak. 
Fellépnek a zeneiskolások, az énekkar, valamint a Nótakör és a Hagyományőrző 
Szeretetcsoport meghívásával és a tánciskolák beszervezésével szeretnék kiszélesíteni ezt a 
repertoárt. A programtervezet költségvetés tervét is vázolja az írásos melléklet, mely szerint a 
megvalósítás költségtervezete összesen 50.000.-Ft lenne. Tájékoztatja a bizottságot arról, 
hogy az almás palacsintához az almát – felajánlásként - férje biztosítja. Kéri a bizottság 
tagjait, hogy mondják el véleményüket a programról, annak tervezetéről. Előtte azonban 
felkéri Reichné Tallárom Györgyit, fejtse ki részletesebben, hogy a pontokban szedett 
programajánlatok bővebben mit is rejtenek. 
 
Reichné Tallárom Györgyi köszönti a megjelenteket. Véleménye szerint egyre kevesebb 
családban jut a gyermekek szórakoztatására, így moziba is kevesebben tudnak elmenni. Azt 
gondolja, ezzel a programmal sikerül minden korosztályt megszólítani. Kéri a bizottság 
tagjait, hogy a tervezettel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. 
 
Kravecz Lászlóné bizottsági tag véleménye szerint nagyon gazdag a program, de hiányolja 
az óvodások bevonását vagy fellépésben, vagy valamilyen más módon, pl: egész napos 
kézműves foglalkozásban. A „Falu-karácsonya” róluk is szól, ezért úgy gondolja az óvodások 
részvétele is fontos. Egyben felajánlja a Nyugdíjas Klub segítségét akár a palacsinta sütésben, 
akár a tea készítésben.  
 
Ország Mihály András bizottság tag is nagyon jó ötletnek tartja ezt a rendezvényt, hiszen az, 
hogy a gyermekeknek lesz egy karácsonyuk az semmihez sem hasonlítható. Véleménye 
szerint is be kellene vonni az óvodásokat, például a délutáni műsor keretei között egy mese 
elmondásával, szereplésével. Részéről a megvalósításhoz felajánlja a szükséges narancsot. 
Megkérdezi továbbá, hogy a kiosztott anyagban szereplő összesen: 50.000.-Ft, ez a teljes 
összeget jelenti-e, avagy ehhez még hozzájön az a 30.000,- Ft-os karácsonyfa-díszekre szánt 
összeg, mely a pénzügyi bizottsági előterjesztésben szerepel? 
 
Mészáros Sándor polgármester elmondja, hogy a szervezővel Reichné Tallárom Györgyivel 
egyeztetve az iskola udvarán lévő fenyőfa lenne feldíszítve egy kicsit gazdagabban, mint az 
elmúlt években. Ő jelölte meg a költséget, ami úgy lett megállapítva, hogy legfeljebb 30.000.-
Ft. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan futott ez a „Falu-karácsonya” ötlet, amiről később 
szerzett tudomást, tehát a pénzügyi bizottsági előterjesztésben szereplő 30.000 Ft-os összeg 
már ennek az 50.000.-Ft-nak a része. 
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Bagoly Lászlóné bizottsági elnök elmondja, hogy valóban 20.000.-Ft volt a minimum és 
30.000.-Ft a maximum összeg, ami meg lett jelölve a karácsonyfa-díszekre. 
 
Reichné Tallárom Györgyi a fenyő díszítésével kapcsolatban tájékoztatja a megjelenteket, 
hogy 40-50 cm-es hungarocell-díszeket, 10 méternyi 50 cm széles szalagot terveznek 
megvásárolni. 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy megítélésük szerint a 
tervezett időpont, advent utolsó vasárnapja mennyire alkalmas arra, hogy az emberek 
eljöjjenek egy ilyen programra? 
 
Kravecz Lászlóné bizottsági tag szerint az emberek általában nehezen mozdíthatók 
különösen a karácsonyra való készülődés idején. Véleménye viszont azt, hogy akik akarnak, 
biztosan eljönnek, hiszen ez az időpont nincs annyira közel a karácsonyhoz és még iskolai hét 
is van. Ez azt jelenti, hogy a szülők biztosan eljönnek, valamint ott lesznek a nyugdíjasok is. 
Szerinte a műsorkezdés van késői időpontra téve, egy korábbi időpont alkalmasabb lenne, 
hiszen hamar sötétedik.  Ilyenkor még nehezebben mozognak az emberek.  
 
Ország Mihály András bizottsági elnök azt gondolja, hogy ez a hétvége a legmegfelelőbb, 
hiszen ha előtte egy héttel lenne megtartva, az ünnepélyességét elveszítené. A műsor kezdési 
időpontjával kapcsolatban szintén azt gondolja, hogy szerencsésebb lenne egy korábbi kezdés.  
 
Bagoly Lászlóné bizottsági tag megköszöni az észrevételeket, hozzászólásokat, felteszi a 
kérdést, hogy van e valakinek további kérdése, felvetése, s amennyiben nincs, úgy kéri a 
bizottságot, aki az előterjesztett Falu-karácsony program és költségvetés-tervezetével 
egyetért, azt kéri, most szavazzon.    
 
 
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: 
 
 
   118/2011.(XI.28.)sz. Humán Bizottság határozata  
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága a Nyáry Pál Általános Iskola és 
AMI által szervezett Falu-karácsony program- és költségvetés-tervezetét a Képviselő-
testületnek jóváhagyásra javasolja. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Bagoly Lászlóné 
      Humán Bizottság elnöke 
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2. Egyebek 
 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök kéréssel fordul a hivatal jegyzőjéhez, mivel már több szülő 
megkereste őt, mint az iskola igazgatóját, azzal, hogy a hétvégi napokon nagyon sok 18 év 
alatti, általános iskolás korú gyermek jelenik meg a vendéglátóhelyeken, ahol őket ki is 
szolgálják. A szülőknek az a kérésük, hogy egy szervezett péntek esti razziát kellene időnként 
végrehajtani. Ez ügyben már felvette a kapcsolatot a körzeti megbízottal is, Mészáros Pál úrral 
is.  
 
Zinger Miklós jegyző válaszában elmondja, hogy véleménye szerint egy-egy ilyen razzia nem 
hoz eredményt, hiszen nem csak az alkoholfogyasztást, hanem már azt is problémának találja, 
hogy a gyerekek elmennek egy ilyen szórakozóhelyre, amelyről nagy valószínűség szerint a 
szülő is tud. A kezükben lévő eszköz kevés ahhoz, hogy ezt érdemben tudják kezelni. Ezeket 
az ellenőrzéseket a Fogyasztóvédelem tudja eredményesen végezni. Az ellenőrzés során, csak 
ha rendőrökkel mennek, akkor tudják elérni azt, hogy igazolja magát bárki is. Viszont a 
kiskorú alkohollal való kiszolgálását egyértelműen bizonyítandó bármilyen eljárást 
kezdeményezni, nagyon bonyolult eljárás. Hiszen azt akkor lehet konkrétan megállapítani, ha 
az  alkoholt  a  szeme  előtt  kéri  ki  és  kapja  meg  a  gyermek.  Ellenkező esetben  minden  egyéb  
dolog csak feltételezés. A Fogyasztóvédelem is ilyen esetekben próbavásárlásokat tart 
szerződött tizenévesekkel, kiskorúakkal. Végeztek már ilyen ellenőrzést, s a legutóbbi 
ellenőrzés során nemcsak kiskorúakat nem találtak a település vendéglátóhelyein, hanem 
jószerével senki nem tartózkodott ott. Természetesen semmi akadálya nincs, hogy egy-egy 
razziát tartsanak időnként, de sajnos ez nem fog megoldást jelenteni. Véleménye szerint 
elsősorban a szülőnek kellene elérnie azt, hogy az iskolai disco után gyermeke ne a 
vendéglátóhelyekre, hanem hazamenjen. Régebben egyszerűbb volt, mert egy bizonyos idő 
után nem is tartózkodhatott kiskorú gyermek vendéglátóhelyeken.  
 
Maszel László alpolgármester megkérdezi, hogy létezik-e még olyan jogszabály, amely 
szabályozza, hogy kiskorú gyermek egy bizonyos idő után nem tartózkodhat 
vendéglátóhelyeken?.  
 
Zinger Miklós jegyző válaszul kifejti, hogy az egy múltbeli szabályozás volt, amely már nincs 
hatályban, nem létezik. Jelenleg csak olyan szabályozás van, mely szerint a kiskorút tilos 
kiszolgálni cigarettával és alkohollal. Kétség esetén az értékesítőnek jogában áll elkérni a 
személyi igazolványt, illetőleg ha nem kapja meg, akkor legfeljebb megtagadhatja a 
kiszolgálást.  
 
Ország Mihály András bizottsági tag szerint aggályos a probléma, hiszen ha az ellenőrzőbe 
be van írva, hogy meddig tart az iskolai disco, a szülőnek tudnia kellene, hogy a gyermeke hol 
van az utána lévő időpontban. Lehetőségnek tartaná, ha az önkormányzat kiküldene a 
vendéglátóegységeknek egy olyan levelet, amelyben megkéri őket, hogy kiskorú gyermeket 
alkohollal nem szolgáljanak ki. Ellenkező esetben szankciókat lehetne alkalmazni.  
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Zinger Miklós jegyző egyeztetni fog a körzeti megbízottal és ennek megfelelően fognak 
végezni ellenőrzéseket a vendéglátóhelyeknél. Nyilván ez zavaró hatású, de sajnos alapvető 
megoldása ennek nem lesz, csak akkor, ha mindenki a maga részét ebben megteszi. A szülő a 
gyermeknek a felügyeletét, a számon kérését, az egységben lévő kiszolgálónak pedig a 
szabályok betartását, melyet a törvény szabályoz. Ha bármelyik elem hibázik, akkor problémák 
lehetnek. Eljárásokat leginkább csak akkor lehet kezdeményezni a vendéglátóegységgel, illetve 
a kiszolgálóval, ha adott esetben bizonyítottan tetten érik benne és felelősségre is vonják.  
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök elmondja, hogy az említett szülői segítségkérés konkrétan 
arra vonatkozott, hogy a gyermeket ne szolgálják ki alkohollal.  
 
Zinger Miklós jegyző számára érhetetlen, hogy miért történnek a dolgok másképp, mint ami 
elvárható volna. Mind a szülőnek, mind a vendéglátóegységnek meg kellene tennie, ami a 
része és akkor el lehetne kerülni a problémát.  
 
Dóri József bizottsági tag jó ötletnek tartja, hogy fel kell hívni a vendéglátóegységek figyelmét 
erre a problémára. Szerinte a körzeti megbízott ellenőrzése során be vonhatná a polgárőrséget 
is. Vannak olyan önkormányzatok, ahol rendeletet alkottak arra vonatkozóan, hogy a hétvégén 
egy bizonyos idő után gyermekek nem tartózkodhatnak szórakozóhelyen. Tudták, hogy erre 
nem volt felhatalmazásuk, viszont felelnek a település rendjéért és nem semmisítették meg a 
határozatukat. 
 
Zinger Miklós jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy a Képviselő-testület abban a tárgyban 
hozhat rendeletet, amire felhatalmazása van. A vendéglátóegységeknél nyitva tartást tud 
korlátozni és azt is általános érvénnyel. Meg fogja nézni, hogy milyen lehetőségek vannak e 
tárgyban. Maga a cselekmény jellege olyan, hogy adott esetben nehéz hatóságilag kezelni. 
Amikor felelősségre vonunk valakit és eljárást kezdeményezünk, akkor a dolgokat bizonyítani 
kell. Jelen esetben csak egy jó megoldás lenne, a próbavásárlás.  
 
Kravecz Lászlóné bizottság tag szerint két oldalról kellene megközelíteni ezt a problémát. 
Egyrészt egy levélben figyelmeztetni, felhívni a vendéglátóegységet erre a problémára, 
másrészt  hozni a Képviselő-testületnek egy rendeletet arra vonatkozóan, hogy kiskorú 10 óra 
után vendéglátóhelyen nem tartózkodhat csak szülői felügyelettel. Ebben az esetben már 
megállíthatná, igazoltathatná a körzeti megbízott, vagy akár a polgárőr is a kiskorút. 
 
Zinger Miklós jegyző felhívja a bizottság figyelmét arra, ha a Képviselő-testület ilyen 
rendeletet alkotna, a jogszabály bevezető részében meg kellene jelölni a felhatalmazó 
rendelkezést, amely alapján a rendeletet alkotja. Tehát már itt gond lenne. Ha a Képviselő-
testület ilyen rendeletet akar alkotni, azt megteheti, az ő dolga pedig, hogy felhívja a figyelmet 
arra, hogy ez törvénysértő. Ugyanis nem alkothat a testület olyan rendeletet, amelyet 
jogszabály nem tilt, hanem olyan rendeleteket alkothat, amelyre jogszabály felhatalmazza, 
vagy nincs szabályozva. Amiről viszont az előbbiekben beszélgetés folyt, az szabályozva van.   
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Ország Mihály András bizottsági tag véleménye szerint vannak az iskolában olyan előadások, 
ahol szakemberek beszélnek a drogok, az alkohol káros hatásairól. Éppen ezért ezeket kellene 
megerősíteni, például egészségügyi napokat szervezni főleg a felső tagozatban, ahol ezekről 
van szó. Szerinte ez is lehetne egy lehetséges lépés annak irányában, hogy ezt a problémát 
mérsékelje.  
 
Dóri József bizottsági tag szerint maga az ellenőrzés ténye is zavaró, ezért talán visszatartó 
hatású. Hiszen ha a vendéglátóhelyek tudják, hogy rendszeres ellenőrzés van, akkor fogják 
tudni, hogy ügyeljenek ezekre a tényezőkre.  
 
Zinger Miklós jegyző szerint nyilvánvalóan van egy zavaró hatása annak, hogyha megjelenik 
a hatóság és ellenőrizget. És minél összetettebb az ellenőrzés, annál zavaróbb. Viszont ezt nem 
egyszerű leszervezni sem, hiszen úgy van értelme, hogy adott esetben nem az a fogásterület, 
hogy kimennek és megpróbálnak találni olyat, aki kiskorút kiszolgál alkohollal, hanem az, 
hogy  többször legyenek ellenőrzések. Ez abba az irányba hathat, hogy a vendéglátóhelyeknek 
nem fog hiányozni az, ha állandóan nála ellenőriznek a hatóságok. Ezt nem egyszerű 
megszervezni sem, hiszen olyan időpontot kell választani, ami mindenkinek jó. És még az a 
kérdés is felmerül, hogy mikor lehet az az időszak, amikor jellemzően előfordul az a tény, 
hogy kiskorú tartózkodik a szórakozóhelyen.  
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök válaszában elmondja, hogy ebben az iskola segíteni fog. 
Ilyen például az iskolai disco utáni időszak, amelynek időpontját jelezni fogják. Véleménye 
szerint közös összefogással, legalább érzik azt a vendéglátóhelyek, hogy rendszeres 
ellenőrzésnek vannak alávetve, s talán ez visszatartó erő lesz még anélkül is, hogy valakit 
tetten érnek és szankcionálják.  
 
 
 
 
 
 
Több tárgy, hozzászólás nem lévén a bizottság elnöke a megjelenést megköszöni, ezek után 
zárt-ülést rendel el ahol a szociális ügyekben előterjesztett kérelmek kerülnek megtárgyalásra.  
 
 
 
 
     --- kmf --- 
 
 
 
 
         Bagoly Lászlóné 
                     Humán Bizottság elnöke 
 
  


