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Készült Nyáregyháza Község Önkormányzat Humán Bizottsága 2012. január 31. napján 
tartott üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
 
Bagoly Lászlóné a bizottság elnöke köszönti a Jegyző Urat, a Humán Bizottság képviselő és 
külsős tagjait, a meghívott vendégeket, a jegyzőkönyvvezetőt. Tájékoztatja a bizottság tagjait, 
hogy az internetes közvetítés ezen ülésről technikai okok miatt elmarad.   
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel mind az öt tagja jelen van.  
Az ülést megnyitja. 
 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a kiadottól eltérően a napirendek a következőképpen 
alakulnak.  
Az első: Testvér-települési kapcsolatunk ápolása. A második az egyebek. Ezt követően zárt-
ülésben kerül sor a „Díszpolgári cím” adományozásának megvitatására, majd a szociális 
ügyek megtárgyalására. 
 
Kéri a bizottság tagjait, hogy amennyiben az említett napirendi pontokkal egyetértenek, 
kézfeltartással jelezzék. Megkérdezi, hogy a fent említett 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.    
 
 
A Bizottság egyhangú szavazás mellett elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:  
 
 

1. Testvér-települési kapcsolatunk ápolása.. 
2.  Egyebek 

 
 
 
Zártülés: 
 
 
3. Előterjesztés „Díszpolgári cím” adományozására. 
4.  Szociális ügyekben előterjesztett kérelem elbírálása. 
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1. Testvér-települési kapcsolatunk ápolása. 
 
 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök felkéri Maszel László alpolgármestert, hogy a napirenddel 
kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Maszel László alpolgármester tájékoztatja a bizottságot, hogy testületi határozat alapján 
községünk testvér-települése „Csíkkozmás”. Sajnos ez a kapcsolat az utóbbi időben 
ellaposodott. A tavalyi évben a településtől ígéretet kaptunk egy novemberi látogatásra, de ez 
elmaradt. Véleménye szerint a kapcsolat megtartása érdekében tenni kell még egy 
próbálkozást, de ha ekkor is visszautasítást, illetve közömbösséget tapasztalunk, a határozatot 
vissza kell vonni, Csíkkozmással a testvér-települési kapcsolatunkat meg kell szüntetni. 
Amennyiben mégis megújulna ez a kapcsolat, akkor lehetne szervezni velük csereüdültetést 
gyerekeknek, a polgárőrség munkájával, tevékenységével kapcsolatban tapasztalatot cserélni. 
A vendégeket el lehetne vinni helyi gazdálkodókhoz egy-egy magán-vágóhídra, savanyító-
üzembe, megtekintésre.  
Azt gondolja kezdeményezés lehetne, ha Polgármester Úr írna az ottani polgármesternek 
levelet a testvér-települési kapcsolat felelevenítésére vonatkozóan.  
 
Kravecz Lászlóné bizottsági tag elmondja, hogy polgármesterségének utolsó éveiben is 
próbálta önkormányzatunk a csereüdültetést, de a kezdeményezésre, válasz sem érkezett. 
Faüzemmel is akartak cserekereskedelmet kialakítani, sőt „Emlékhely” is lett építtetve. 
Egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy amennyiben a kapcsolat felelevenítésére vonatkozó 
javaslatra sem jön válasz, akkor vissza kell vonni a „testvér-település” megalakítására 
vonatkozó határozatot.  
 
Maszel László alpolgármester elmondja, hogy amennyiben Csíkkozmás továbbra sem veszi 
fel községünkkel a kapcsolatot akkor támogatja azt a kezdeményezést, hogy 
Csíkszenttamással jöjjön létre ez a testvér-települési kapcsolat, hiszen községünk tánc-
csoportja is ezzel a településsel, az itt élő emberekkel van kapcsolatban. A tavalyi évben és 
tudomása szerint az idei évben is hozzájuk mennek tánctalálkozóra, s ők is minden évben 
eljönnek hozzánk. Községünk 600 éves évfordulóján is több tánccal felléptek, amely 
rendkívül színvonalas volt. 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök az alpolgármester előterjesztését, kezdeményezését 
támogatja és elfogadásra méltónak tartja. Amennyiben hozzászólás, kérdés, felvetés ezzel 
kapcsolatban nincs több, úgy kéri a bizottságot, most szavazzon.    
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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: 
 
 
 
   1/2012.(I.31.)sz. Humán Bizottság határozata  
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága a Képviselő-testületnek 
jóváhagyásra javasolja, hogy a Polgármester Úr községünk testvér-településével 
Csíkkozmással a kapcsolat felelevenítésére vonatkozó megfelelő lépéseket tegye meg.  
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Bagoly Lászlóné 
      Humán Bizottság elnöke 
 
 
 
 
2. Egyebek 
 
 
Kravecz Lászlóné bizottsági tag szeretné megköszönni Maszel László alpolgármesternek, 
hogy az ő jóvoltából eljutott Kaszner Margit lovaggá-avatására. Felemelő ünnepség volt, ahol 
Baranyi Ferenc 75. születésnapját is ünnepelték.  
 
Maszel László alpolgármester véleménye szerint kellene szervezni egy ünnepséget, ahol 
hivatalosan is bejelentenék a községben Kaszner Margit lovaggá-avatását. Ide el lehetne hívni 
újságírókat, illetve a Williams TV-t is.  
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök elmondja, hogy az ünnepség tárgyában a későbbiekben 
egyeztetnek. Majd megkérdezi, hogy az „Egyebek” napirend keretében van e még valamilyen 
előterjesztés, javaslat, hozzászólás?  
 
Megállapítja, hogy több tárgy, hozzászólás nincs, így a bizottság elnöke a megjelenést 
megköszöni, ezek után zárt-ülést rendel el, ahol a „Díszpolgári cím” adományozására 
vonatkozó javaslatok, szociális ügyekben előterjesztett kérelmek kerülnek megtárgyalásra.  
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         Bagoly Lászlóné 
              Humán Bizottság elnöke   


