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Készült Nyáregyháza Község Önkormányzat Humán Bizottsága 2012. február 27. napján 
tartott üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
 
Bagoly Lászlóné a  bizottság  elnöke  köszönti  a  Polgármester  Urat,  a  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 négy tagja jelen van. Egy bizottsági tag 
jelezte a távolmaradását. 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? 
 
Ország Mihály András bizottsági tag jelzi, hogy az Egyebek napirendi pontban szeretne két 
kérdést feltenni.  
 
Maszel László alpolgármester szintén az Egyebek napirendi pontban szeretne egy 
hozzászólást megtenni, valamint megkérdezi, hogy a napirendek előtt van e lehetősége egy 
tájékoztatást kérni az iskolával kapcsolatban. 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök a lehetőséget megadja. 
 
Maszel László alpolgármester elmondja, hogy tudomására jutott az a tény, hogy egy pilisi 
gyermek, akinek az első napja volt az iskolában eltűnt. Bagoly Lászlónétól mint a bizottság 
elnökétől és az iskola igazgatójától tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy ezzel 
kapcsolatban vizsgálat történt e, az milyen jellegű volt és megállapítható e, hogy a történtek 
kinek a felelőssége.?  
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök tájékoztatását megtette. Megemlíti továbbá, hogy ő maga 
már a szeptemberi Nevelőtestületi értekezleten tájékoztatta kollégáit, hogy a tanuló-szobai 
foglalkozásoknál mi az eljárási rend, illetve mi a pedagógusok kötelezettsége, amit annak 
érdekében kell alkalmazni, hogy a gyermekek biztonságban legyenek amíg várják a buszt. 
Erről jegyzőkönyv is készült. Kötelességszegés esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény szabályozza az ilyen esetekben alkalmazható eljárás-módokat. Mivel a törvény 
lehetőséget ad arra, hogy saját hatáskörben az igazgató fegyelmi megrovást adhat, ezzel a 
lehetőségével élve a pedagógussal szemben ezt a fegyelmi megrovást megtette, mert 
megítélése szerint mindenképp szankcionálni kellett ezt az esetet. 
 
Ország Mihály András bizottsági tag véleménye szerint a felelősség nem csak egy 
pedagógusra terjed ki. Ki kellene dolgozni egy ügyeleti rendet. Szeretné az említett Nevelő-
testületi ülésről szóló jegyzőkönyvet a következő ülésen megnézni. 
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Mészáros Sándor polgármester szerint itt a felelősség egyértelmű. Nyomatékosan kérte, 
hogy többet ilyen, vagy ehhez hasonló eset az iskolában ne történjen.  
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök ezek után megállapítja, hogy az ülést a napirendeknek 
megfelelően megkezdik.   
 
Kéri a bizottság tagjait, hogy amennyiben a meghívóban szereplő napirendi pontokkal 
egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.   
 
Megállapítja, hogy egyéb hozzászólás, javaslat nem merült fel.    
 
A Bizottság egyhangú szavazás mellett elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:  
 
 

1. A temető és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása. 
2. Babakelengye rendelet megalkotása. 
3.  Egyebek 

 
 
Zártülés: 
 
 
4.  Szociális ügyekben előterjesztett kérelem elbírálása. 
 
 
 
 
 

1. A temető és a temetkezés rendjéről szóló rendelet 
módosítása. 

 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy a „Temető és a temetkezés 
rendjéről” szóló meglévő rendelet 7. §.-a és a 11. §.-a  alkalmas megtárgyalásra, illetve 
módosításra, majd előterjeszti a módosítással kapcsolatos javaslatot.  
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 7. §. a temető nyitva-tartásáról szól. A közmunka-program 
keretében megoldottá válik a temető őrzése, így a temető nyitását, illetve zárását megfelelően 
lehet majd szabályozni.  
Javaslata a temető nyitva-tartására:  április 1. – november 14. között 6-21 óráig, 
 november 15-től – március 31-ig 7-19 óráig. 
Kéri a bizottságot, hogy tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket a temető nyitva-tartására 
vonatkozó módosítással kapcsolatban. 
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A napirendi pont megvitatása után a felszólalásokat figyelembe véve, megköszöni az 
észrevételeket, hozzászólásokat, felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek további kérdése, 
felvetése, s amennyiben nincs, úgy kéri a bizottságot, szavazzon.    
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy az 5 fős Humán 
Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 
   8/2012.(II.27.)sz. Humán Bizottság határozata  
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága a Képviselő-testületnek 
jóváhagyásra javasolja „A temető és a temetkezés rendjéről szóló rendeletnek a temető 
nyitva-tartását szabályozó részének módosítását a következőképpen. Április 1- napjától – 
október 31. napjáig 6-21 óráig, november 1. napjától március 31. napjáig 7-17 óráig, kivételt 
képez a „Halottak napja” - november 1., amikor is a temető egész éjszaka nyitva tart.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Bagoly Lászlóné 
      Humán Bizottság elnöke 
    
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök elmondja, hogy a rendelet 11. §.-a a sírhelyek megváltási 
árát szabályozza. Mivel az ebben szereplő árak 6 évvel ezelőtt lettek megállapítva, véleménye 
szerint érdemes lenne ezt is átgondolni a rendelet módosítása érdekében. 
Kéri a bizottságot, hogy tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket. 
 
Többféle javaslat, hozzászólás után a bizottságnak kialakított álláspontja nincs, a sírhelyek 
megváltási árának megállapítását elnapolják, majd visszatérnek rá azután, ha a környező 
településeken érdeklődnek, informálódnak az ott szokásos árakról.   
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy az 5 fős Humán 
Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 
   9/2012.(II.27.)sz. Humán Bizottság határozata  
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága a sírhelyek megváltási árának 
megállapítására vonatkozó javaslatukat elnapolják, majd visszatérnek rá azután, miután erre 
vonatkozóan a környező településeken érdeklődtek, informálódtak az ott szokásos árakról.  
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Bagoly Lászlóné 
      Humán Bizottság elnöke 
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2. Babakelengye rendelet megalkotása.  
 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök elmondja, hogy az önkormányzat költségvetése tartalmazza 
a babakelengye program megvalósításának lehetőségét. Ennek megfelelően rendeletet kell 
hozzá alkotni. 
Az eredeti koncepció szerint minden Nyáregyházán született gyermeknek az önkormányzat 
egy 10.000.-Ft, azaz tízezer forint értékű vásárlási utalványt ajándékoz. Véleménye szerint a 
rendeletben többek között szabályozni kellene, hogy ez a támogatás négy gyermek születéséig 
vehető igénybe, s annak felhasználását kizárólag községünk vállalkozóinál lehet 
érvényesíteni.   
Várja a bizottság ajánlásait a rendelet tartalmára vonatkozóan.  
 
A napirendi pont megvitatása után a bizottság az alábbi határozatot hozza.  
 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy az 5 fős Humán 
Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 
 
   10/2012.(II.27.)sz. Humán Bizottság határozata  
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága a Képviselő-testületnek 
jóváhagyásra javasolja a „Babakelengye rendelet” megalkotását oly módon, hogy az 
önkormányzat - kérelem alapján - 10.000.-Ft-os, azaz tízezer forintos babakelengye utalványt 
adományoz a 2012. január 1-je után megszületett nyáregyházi gyermekek részére, amely 
nyáregyházi vállalkozóknál váltható be, vásárolható le. Ez az adomány a negyedik gyermek 
megszületéséig jár.  
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Bagoly Lászlóné 
      Humán Bizottság elnöke    
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3. Egyebek 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök ismerteti a Kisboróka Bábcsoport anyagi támogatására, 
megnevesítve 15.000.-Ft, azaz tizenötezer forint összegű támogatásra vonatkozó kérelmét. 
Várja a bizottsági tagok hozzászólását, véleményét. 
 
A kérelem megvitatása után a bizottság az alábbi határozatot hozza.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy az 5 fős Humán 
Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
 
 
   11/2012.(II.27.)sz. Humán Bizottság határozata  
 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Humán Bizottsága a Képviselő-testületnek 
jóváhagyásra javasolja a Kisboróka Bábcsoport 15.000.-Ft, azaz tizenötezer forinttal történő 
támogatását.   
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Bagoly Lászlóné 
      Humán Bizottság elnöke    
 
 
Ország Mihály András bizottsági tag az ülés elején jelzett egyik kérdésében szeretné tudni, 
hogy az iskolában folytatott „Szülői elégedettségi vizsgálat” eredmény megszületett-e már, és 
azt meg lehet-e ismerni akár a következő bizottsági, akár testületi ülésen.    
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök válaszában elmondja, hogy a vizsgálat eredménye 
megszületett, s azt a megfelelő fórumokon már ismertette, a következtetéseket levonta. 
Bizottsági, vagy testületi ülésen személyiségi jogok miatt ennek ismertetésére nincs lehetőség. 
 
Ország Mihály András bizottsági tag következő felvetésében tájékoztatja a bizottságot arról, 
hogy értesülései szerint jogszerűen lehetőség van arra, hogy az önkormányzat felé történő 
adótartozást a helyben szokásos módon nyilvánosságra lehet hozni.  
 
Zinger Miklós jegyző válaszában elmondja, hogy az adózás rendjéről szóló 55/B §. valóban 
ezzel egészítette ki a korábbi szabályozást, ami kizárólag állami hatóságnak tette lehetővé a 
helyi adók és gépjárműadók adósainak nyilvánosságra hozatalát. A jelenlegi szabályozás 
szerint már az önkormányzat is közzé teheti az adósok listáját. Az alap 10.000.-Ft, 
magánszemélyeknél pedig 1.000.-Ft-ot meghaladó hátralék. Ennek feldolgozása a hivatalban 
folyamatban van. Tehát amennyiben a testület szükségesnek tartja, akkor ezt egy adott 
időpontnak megfelelően, a helyben szokásos módon nyilvánosságra lehet hozni.  
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Maszel László alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy véleménye szerint a temetőbe 
betévedt őzek ellen történő drótkihúzással az állatok megsérülhetnek. Azt gondolja, hogy a 
helyi vadásztársasággal kellene felvenni a kapcsolatot, akik időszakonként riasztó-lövéseket 
adnának le. Amennyiben hajlandóak lennének együttműködni ez ügyben, azt gondolja, el 
lehetne riasztani az őzeket. Ő maga vállalja, hogy kideríti, ki a vadásztársaság elnöke és 
vállalja azt is, hogy tárgyal vele erről. 
 
Bagoly Lászlóné bizottsági elnök megkérdezi, hogy az „Egyebek” napirend keretében van e 
még további előterjesztés, javaslat, hozzászólás?  
 
Megállapítja, hogy több tárgy, hozzászólás nincs, így a bizottság elnöke a megjelenést 
megköszöni, ezek után zárt-ülést rendel el, ahol a szociális ügyekben előterjesztett kérelmek 
kerülnek megtárgyalásra.  
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         Bagoly Lászlóné 
                     Humán Bizottság elnöke    
   


