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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2012. február 21-én 16 
órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint.  
 
Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket. 
 
Megállapítja a bizottság határozatképességét: 7 főből jelen van 5 fő, a bizottság 
határozatképes. 
 
Török Lajosné javasolja a napirend módosítását, kéri, hogy az 1. napirendi pontban tárgyalja a 
bizottság a Széchenyi Napok programját, a 2. napirendben pedig a Fantázia Művészeti Iskola 
beszámolóját, hogy a meghívott igazgatóknak ne kelljen a többi napirend megtárgyalását 
megvárnia. 
 
Egyéb módosító javaslat nem érkezik. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2012. (II.21.) sz. bizottsági határozat 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága a napirend tárgyalását a módosításnak megfelelően az alábbiak 
szerint fogadja el: 
Napirend: 
Nyilvános ülés: 
1.) Tájékoztató a 2012-ben megtartandó Széchenyi Napok programjáról. 
 Előterjesztő: Mayer Istvánné igazgató 
2.) A Fantázia Művészeti Iskola első félévi beszámolója. 
 Előterjesztő: dr. Gálos Júlia igazgató 
3.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. évi munkatervének 

elfogadása. 
 Előterjesztő: Török Lajosné elnök 
4.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének véleményezése. 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester  
5.) Szociális rendelet módosításának véleményezése. 
 Előterjesztő: Vincze József polgármester  
6.) A közművelődésről szóló rendelet módosításának véleményezése. 
 Előterjesztő: Jobbágy Ilona igazgató 
 
Zárt ülés: 
7.) Segélyezési ügyek. 

Előterjesztők: Nagy Ibolya és Somogyi Istvánné igazgatási előadók 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bizottsági elnök 
 



-2- 

 
 

1. napirend: Tájékoztató a 2012-ben megtartandó Széchenyi Napok 
programjáról. 

 
Mayer Istvánné igazgató tájékoztatja a bizottságot, hogy az idei Széchenyi napok április 1-3. 
között kerülnek megrendezésre a Rákóczi szabadságharc, a szatmári béke 300 éves 
évfordulója tiszteletére. Ez egy egész éves programsorozat záró eseménye, a gyerekek már 
szeptember óta készülnek rá. 
Április 1-én, vasárnap 15 órakor az aulában tartják majd a megnyitó ünnepséget. A Rákóczi 
Szövetség elnöke mond majd ünnepi beszédet, utána a 6. osztályosok elıadásában a 
Nagyenyedi két főzfa címő elıadást nézhetik majd meg az érdeklıdık, ezt követi majd a 8. 
osztályosok hagyományos búcsútánca. 
Április 2-án akadályverseny, tantárgyi, sport és ügyességi versenyek lesznek, külön az alsós 
és külön a felsı tagozatosoknak. A felsı tagozatosok a falu különbözı területein oldják majd 
meg ezeket a feladatokat. 
Április 3-án a faluház udvarán lesznek fakultatív kézmőves programok. Ha addigra elkészül, 
akkor a kemence avatását tartanák meg. 9 órától Janák emlékkupa lesz a környezı települések 
iskoláinak csapataival. 8-12 óráig a hagyományos egészségügyi szőrıvizsgálatokra lesz 
lehetıség a felnıtt lakosságnak. 17 órától az iskolai Ki Mit Tud? gyızteseinek mősorára kerül 
majd sor. Idén is lesznek kiállítások, például nagyon érdekesnek ígérkezik a motorkiállítás. 
A részletes program a Hírmondóban meg fog jelenni. 
Tartalmas és a falu lakosságát is érdeklı programokat szerveznek, olyan programokat, amikre 
a gyerekek is szívesen jönnek és amelyeken tanulhatnak is. 
 
Földesi Gábor kérdezi, hogy az egészségügyi szőrıvizsgálatok a gyerekeknek lesznek-e 
elérhetıek? 
 
Mayer Istvánné válaszában elmondja, hogy nem, ezeket a vizsgálatokat a felnıtt lakosságnak 
szervezik. Benne lesz a Hírmondóban, de a gyerekekkel is küldenek majd haza meghívót. 
 
Józan Sándor kérdezi, hogy a motorkiállításon kb. hány motor lesz? 
 
Mayer Istvánné elmondja, hogy a Hírmondóban meghirdetik majd, hogy akinek van 
bemutatható motorja, az hozza el, de felveszi a kapcsolatot egy olyan szervezıvel, aki tud 
hozni motorokat, ha helyben nem jönne össze elegendı számú. Ez a szervezı vállalja elıadás 
tartását is. 
 
Török Lajosné megköszöni a beszámolót és sok sikert kíván a megvalósításhoz. 
 
A napirendi pont határozathozatalt nem igényel. 
 
 

2. napirend: A Fantázia Művészeti Iskola első félévi beszámolója. 
(Elıterjesztés csatolva) 

 
Gálos Júlia igazgató elmondja, hogy hagyományteremtő rendezvényeket szerettek volna 
elindítani. A néptánc tanszakkal évek óta probléma van. Szerencsére most már 6-9 fő most 
már stabilan jelen van. Bár ez elég kevés, de egy jó alap lehet, amire már lehet építeni. Az 
óvodából kikerülő gyerekek nem folytatták a táncot az iskolában. Talán a mostani 
kezdeményezés csírája lehet egy erősebb néptáncoktatásnak. 
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A félévi vizsga mindig nagyon sikeres, az Opál ház nagytermét kinőtték, pedig csak a zenei 
tanszakok vizsgáztak. 
Nem jellemző a lemorzsolódás, a kézműves tanszakokon nagy a fluktuáció. 
 
dr. György Balázs elmondja, hogy nagyra értékeli, hogy a művészeti iskola is képviselteti 
magát a március 15-i ünnepségen, a koszorúzáson. A beszámolóban nagyon tetszett, hogy úgy 
érzik, otthon vannak Alsónémedin és az, hogy rászoktatják a gyerekeket a művészetek 
gyakorlására. Ellentétben azzal a nagyon alacsony színvonal az, ami a fiatalok körében a 
Facebookon megy, sok szülőnek szólt már emiatt. 
 
Gálos Júlia elmondja, hogy a gyerekek itt értékeket kapnak. Nem akarja senkivel 
összehasonlítani a gyerekeket, saját magukhoz képest értékesebbek lesznek, mint a művészeti 
oktatás nélkül lennének. 
 
dr. Percze Tünde kérdezi, hogy a jelenleg beíratott gyerekek valamennyien rendelkeznek-e 
érvényes  bejelentett lakcímmel Alsónémedin, van-e közöttük olyan, aki nem alsónémedi 
lakos? 
 
Gálos Júlia válaszában elmondja, hogy igen van, de ők fizetik a térítési díjat. 
 
dr. Percze Tünde kérdezi, hogy a listán szereplő gyerekek jelenleg is aktívan részt vesznek-e 
az oktatásban? 
 
Gálos Júlia válaszában elmondja, hogy igen. Február 1-től lehet, hogy változni fog némileg a 
lista, a kézműves tanszakon a fluktuáció miatt év közben is van változás, de a többi tanszakon 
stabil a létszám. 
 
Megköszöni az eddigi támogatást. Elmondja, hogy, e nélkül ellehetetlenülne a működése a 
művészeti iskolának. 
 
Török Lajosné kérdezi, hogy a listán szereplő gyerekek közül egyedül Hegedűs Renátánál, a 
gitár tanszaknál nincs lakcím megadva, ennek mi az oka? 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy, ő nem alsónémedi lakos, adminisztrációs hiba miatt maradt a 
listában, későn jelezték, addigra már kiment az anyag a bizottságnak. 
 
Egyéb észrevétel, kérdés nem érkezik. 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2012. (II.21.) sz. bizottsági határozat 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága a melléklet szerinti tartalommal megtárgyalta és a testületnek 
elfogadásra javasolja a Fantázia Művészeti Iskola első félévi beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bizottsági elnök 
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3. napirend: A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. évi 
munkatervének elfogadása. 
 (Elıterjesztés csatolva) 
 
Török Lajosné elmondja, hogy a képviselő-testület február 2-án elfogadta az éves 
munkatervét, ez alapján és az aktualitások alapján állította össze a bizottságét.  
Az előterjesztésből a szüreti bál kimaradt, javasolja a főzőverseny mellé felvenni a június 19-i 
bizottsági ülésre. 
 
Szántó Erzsébet véleménye szerint a júniusi időpont túl korán van. 
 
Török Lajosné elmondja, hogy mivel augusztusban nem lesz bizottsági ülés, ezért javasolta a 
júniusi időpontot. Szeptemberben még vissza lehet térni a részletekre. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal javasolja a 2012. június 19-i ülés napirendjére 
felvenni a Szüreti bál szervezésével kapcsolatos feladatokat. 
 
Szabó Éva kérdezi, hogy az Alapítványok beszámolója kimaradt-e a munkatervből? Eddig a 
Kulturális és Oktatási Bizottság tárgyalta ezeket. 
 
Török Lajosné válaszában elmondja, hogy a képviselő-testület fogja tárgyalni az alapítványok 
beszámolóit. 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy a bizottság véleményezheti a beszámolókat, de az 
alapítványok a testület felé tartoznak beszámolni, hiszen ők gyakorolják az alapítói jogokat.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága 0 igen 5 nem szavazat alapján nem javasolja, hogy a 
Közalapítványok beszámolóit a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
tárgyalja. 
 
dr. György Balázs észrevételezi, hogy a munkaterv szerint a mai ülésen kellene tárgyalnia a 
bizottságnak a Művelődési Ház SZMSZ módosításának tárgyallását, ez azonban a napirendből 
kimaradt. 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy eredetileg azért került volna a mai bizottsági ülésen 
tárgyalásra a téma, mert a bérleti díjak miatt az SZMSZ-t módosítani kell, de kiderült, hogy 
nem az SZMSZ része a bérleti díjak meghatározása, hanem a Közművelődési rendelet 
melléklete tartalmazza a bérleti díjakat. Ehelyett a napirendi pont helyett került be a 
Közművelődési rendelet módosítása. 
 
dr. György Balázs kérdezi, hogy egyéb indok nem indokolja az SZMSZ módosítását? 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy a későbbiekben kell komplett felülvizsgálatot végezni, de ez 
egy nagyobb horderejű munka, az előkészítése több időt vesz igénybe, most csak a bérleti 
díjak módosítása miatt lett volna szükséges. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal elfogadja, hogy a Halászy Károly Művelődési 
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Ház és Könyvtár SZMSZ módosításának véleményezése témakör a 2012. február 21-i 
ülésről átkerüljön a 2012. április 17-i ülésre. 
 
Szabó Éva kérdezi, hogy a tanévkezdés tárgyi és személyi feltételeinek tárgyalása az áprilisi 
ülésre lett betervezve, nincs-e korán áprilisban? Az óvodában májusban vannak a beíratások, 
így áprilisban még nem lesz elég információ. 
 
Török Lajosné elmondja, hogy az iskola igazgatója kérte az áprilisi tárgyalást, mivel az 
iskolai beiratkozás áprilisban van, ekkor látják majd, hogy hány gyerek van, hány osztályt kell 
indítani, ő kérte az áprilisi időpontot. A testület munkatervében szeptemberre volt betervezve, 
az igazgatónő kérte, hogy áprilisban tárgyalják, ezért került a bizottság napirendjében is 
áprilisra. 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy a munkaterv egy előzetes elképzelés. Amennyiben 
áprilisban úgy látják, hogy túl korai ezt tárgyalni, akkor lehet módosítani. 
 
Egyéb javaslat, kérdés nem érkezik. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2012. (II.21.) sz. bizottsági határozat 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta és az alábbi módosításokkal fogadta el a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. évi munkatervét: 
 
- 2012. június 19-i ülés napirendje  kiegészül a Szüreti bál szervezésével 

kapcsolatos feladatok témakörrel, 
- A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ módosításának 

véleményezése témakör a 2012. február 21-i ülésről átkerül a 2012. április 17-i 
ülésre. 

 
A bizottság kéri az elnököt, hogy a módosításokat a munkatervben vezesse át. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Bizottsági elnök 
 
 
 

4. napirend: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
véleményezése. 
(Előterjesztés csatolva!) 

 
Vincze József polgármester előadja, hogy a kiküldött anyagban két javítást szeretne 
eszközölni.  
Az I/3.sz. mellékletben az önkormányzat működési költsége 294.880 eFt, a Polgármesteri 
Hivatalé 137.720 eFt. 
Illetve a záró rendelkezésekben a 37.§-ban „2012. január 1-től alkalmazni kell” a helyes 
szöveg. 
 
Vincze József röviden ismerteti a költségvetés tervezet fő számait. 
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Elmondja, hogy a főösszeg túl sok információt nem tartalmaz, ebben szerepelnek a működési 
költségek, a tartalék és a felhalmozás. 
A 4.§ tartalmazza a megbontást. 
Az idei évtől új fajta költségvetést kell készíteni, az önkormányzati összesen, az 
önkormányzati elemi, a Polgármesteri Hivatal, az óvoda, az iskola és a Művelődési Ház 
költségvetését külön kell választani. 
A működési költségek tartalmazzák a személyi jellegű kifizetéseket és azok közterheit. A 
dologi kiadásokban benne van az iskola üzemeltetésének bérleti díja. 
Felhalmozási soron a beruházások, felújítások, a lakásfenntartási támogatások és egyéb 
tételek szerepelnek. 
Tartalékok soron  a pályázati önerő, aminek egy része címzett, de még nem lett felhasználva, 
a másik része nem címzett. 
A beruházásokat az éves bevételekből az önkormányzat nem tudja finanszírozni, csak a 
tartalékból. 
 
A 2. fejezet tartalmazza az önkormányzat elemi költségvetését.  
A főösszeg annyiban nem tükrözi a valós képet, hogy a pályázatok elszámolását nem lehetett 
beletenni, erre több mint 70 MFt-ot várunk bevételként. 
Illetve a 2011. évi maradvány emelni fogja a tartalékokat. 
 
A 2012. költségvetés dologi kiadásai csak az ÁFA emelés miatt nőttek, béremelés nem lett 
betervezve. 
 
A kiadási sor a koncepció alapján lett tervezve. 
 
Az ASE támogatásával kapcsolatban Vincze József elmondja, hogy a tavalyi évhez képest 
800eFt-tal kevesebbet terveztek be.  
A civil szervezetek támogatása soron nem szerepelnek azok a szervezeteket, akikről az előző 
ülésen döntött a testület.  
 
A költségvetés elég szoros, ha év közben nem hozzák a betervezett összegeket akár a kiadási, 
akár a bevételi oldalon, akkor kezdeményezni fogja az intézményeknél egyes sorok zárolását. 
 
A felújítások, beruházások soron szerepel az úttervek elkészítése 4,2 MFt és azok 
engedélyeztetésére szánt összeg, útépítésre bruttó 200 MFt, a 3.sz. kút szagtalanítása 12 MFt. 
A játszóterek rendbetételére 8MFt. Azért csak ennyi, mert a GLS-től kapott 1,2 MFt-ot erre 
szánják. 
 
A bevételi oldalon az állami normatíva szerepel, ami csökkent az előző évhez képest, ahogy 
az adóbevételekben is csökkenés várható az SZJA önkormányzatot érintő részének 
csökkenése miatt, miközben az adóerő képesség miatti kötelezettség nőtt. A többi adónemre 
az elvárható szintet tervezték. 
Adóbírság nem lett betervezve, ha ilyen bevétele lesz az önkormányzatnak, akkor módosítani 
kell a költségvetést. 
 
dr. Percze Tünde kiegészítésként elmondja, hogy két ponton kéri javítani a kiküldött anyagot. 
A 2. fejezetben az Önkormányzat elemi költségvetésében a 9.§ összesen sora rendben van, de 
a 11.§ a) pontjában a helyes összeg: 752.882 eFt.  
Az alpontok között kimaradt az af) alpont, ami az Intézményfinanszírozás, összege pedig 
458.002 eFt. 
 
dr. György Balázs kérdezi, hogy 8/1.sz. melléklet miért nincs az anyagban? 
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Vincze József elmondja, hogy az a Cafeteria szabályzat. 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy a Cafeteria szabályzat a képviselő-testületi ülésen kerül 
beterjesztésre. A testület hatásköre az, hogy meghatározza a keretösszeget és azt, hogy 
minden dolgozóra kiterjeszti a hatályát. 
Amiatt tették a költségvetés részévé, mert minden dolgozóra, nem csak a köztisztviselőkre 
terjed ki. A köztisztviselőkre elegendő lett volna egy jegyzői utasítást kiadni. 
A Cafeteria rendszerrel kapcsolatban vannak még bizonytalanságok, de a testületi ülésre 
meglesz a hiányzó melléklet is. 
A mellékletek száma egyébként a fejezet számát mutatja, ezért kapta a 8.számot. A 7. 
fejezethez nem tartozik melléklet. 
 
dr. György Balázs kérdezi, hogy az I/2. sz. mellékletben az ASE támogatása 5,5 MFt. Ehhez 
az összeghez jön még a pályázati önerő? 
 
Vincze József válaszában elmondja, hogy igen, de a költségvetésben ez a két tétel elkülönül. 
Az önkormányzat nem finanszírozza a teljes önerőt, a 7 MFt-ból 3,5 MFt-ot vállalt. Erről 
egyeztettek az ASE elnökével. Ez az a minimális összeg, amiből már ki tudnak jönni. 
 
dr. György Balázs kérdezi, hogy a polgárőrség támogatása miért csökkent? 
 
Vincze József elmondja, hogy az előző évben az autóvásárlás miatt nőtt az összeg, ez idén 
már nem szerepel a költségvetésben. 
 
dr. György Balázs kérdezi, hogy a rendőrségnek szánt támogatás szintén csökkent 1,5 MFt-
tal, ez le lett-e egyeztetve velük? 
 
Vincze József elmondja, hogy még a rendőrség sem tudja pontosan a bérek elszámolásának 
formáját, Ez az összeg a migrációs ellenőrzésre lett betervezve. 
 
dr. György Balázs kérdezi, hogy az iparűzési adó valóban ennyire tartanak attól, hogy vissza 
fog esni, hogy 80 MFt-tal kevesebbel számolnak? 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy jobbnak látták óvatosan és reálisan becsülni és az esetleges 
plusz bevételekkel módosítani a költségvetést, mint a hiánnyal.  
 
Vincze József elmondja, hogy reális az óvatosság. Az iparűzési adót az árbevétel után fizetik 
a vállalkozások. A CBA és a Penny is jelezte, hogy kevesebbet fognak fizetni, több cég 
felszámolás alatt van. 
 
dr. György Balázs felhívja a figyelmet arra, hogy a II/3.sz. mellékletben a nettó összegek és 
az áfa hibásan szerepel, hol 25, hol 27 %-al számoltak. 
 
Vincze József elmondja, hogy a költségvetésben csak a bruttó összegek szerepelnek, a nettó 
összeg és az áfa valóban hibás, ezeket javítják majd. 
 
dr. György Balázs kérdezi, hogy a II/4.sz. mellékletben a céltartalék fejleszése között szerepel 
a szennyvíztisztító önerőből  az ÁFA.  Ez elírás? Nem érti ezt a tételt. 
 
Vincze József elmondja, hogy ez a beruházás ÁFA-ja, ami a pályázati önerőként lett 
betervezve. 
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dr. Percze Tünde elmondja, hogy a 214 MFt-ból 110MFt az ÁFA, a többi a pályázatból nem 
támogatott rész. 
 
Zsin Géza a polgármester által korábban elmondottakra reagálva elmondja, hogy azzal 
egyetért, hogy a költségvetés túllépése esetén az intézményeknél történjenek megszorítások, 
azonban ha drasztikus megszorításokra van szükség, akkor javasolja a teljes költségvetési 
tételek egyenkénti felülvizsgálatát. 
 
Vincze József elmondja, hogy hogyha nagyobb tételek változnak, akkor természetes a 
felülvizsgálat. 
 
Zsin Géza elmondja, hogy nagyon helyesnek tartja a rendőrség jelenlétét a településen, 
azonban, ha az Alsónémedi Önkormányzata támogatja a Dabasi Rendőrkapitányságot, akkor 
elvárható lenne, hogy ne az alsónémedi lakosokat háborgassák. 
 
Vincze József elmondja, hogy a közmeghallgatáson is elhangzott, hogy 198 ellenőrzésből 182 
esetben nem némediek felé történt az igazoltatás. De sokszor jelezte már ezt a dabasi 
rendőrség felé is. Múlt héten is volt rendőrségi ellenőrzés, ezt nem az önkormányzat 
finanszírozza, nincs beleszólása. Amit az önkormányzat finanszíroz, az nem a némedi 
lakosok, gazdák ellen irányul. Ha a rendőr szabálysértést észlel, kötelessége intézkedni. 
 
Szántó Erzsébet kérdezi, hogy a nyugdíjasok támogatása miért nem szerepel a költségvetés-
tervezetben? 
 
Vincze József elmondja, hogy a támogatási szabályzat szerint ők is pályázhatnak. A 
költségvetés a keretösszeget szabja meg. 
 
Szántó Erzsébet elmondja, hogy már tavaly is beszéltek arról, hogy az iskola előtti parkolót 
rendbe kell tenni, mert jelenleg esős időben használhatatlan. Kérdezi, hogy az idei 
költségvetésbe bele lehet-e tenni ennek finanszírozását az útépítések közé? 
 
Vincze József elmondja, hogy a képviselő-testület dönthet erről, de javasolja, hogy a nagyobb 
beruházásokkal várják meg a 2013-as évet, mert nagyok sok még a bizonytalanság.  
A parkolót valóban szüksége megcsinálni, de az iskolára jelentős összeget költött az 
önkormányzat eddig is. Ideiglenesen elképzelhető egy olcsóbb megoldás, ezt bele lehet tenni 
az útépítések közé. 
 
Kiss Viktor szerint is érdemes lenne megvárni ezzel a 2013-as évet. A Gropius felszámolása 
miatt is bizonytalan a helyzet 
 
Szántó Erzsébet elmondja, hogy a Közalkalmazotti Tanács elnökeként kéri, hogy ne 
csökkentse a képviselő-testület a pedagógusok megbízási díját, amit a táboroztatásokra 
kapnak. A tanárok a nyári szabadságuk idején vállalják a táboroztatást, ami 24 órás 
felügyeletet és egy nagyon felelősségteljes munkát jelent, amiért bruttó 8600 Ft/nap 
megbízási díjat kapnak. 
 
Vincze József elmondja, hogy nettó 7000 Ft-tal számoltak, de ez nem azt jelenti, hogy ennyit 
használhatnak csak fel. A költségvetésben egy keretösszeget határoznak meg, de az 
intézménynek is van saját bértartaléka, amivel gazdálkodhat. 
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Szántó Erzsébet elmondja, hogy a Kollektív Szerződésben a versenyekre való felkészítésre 
szerepel pénz, a táboroztatásra nem. Azt eddig mindig megbízási keretből finanszírozta az 
iskola. 
 
Vincze József elmondja, hogy a Kollektív Szerződés nem írhatja felül a költségvetési 
rendeletet, ezért javasolja, hogy az elmúlt évek átlagával számolva határozzanak meg egy 
keretösszeget, ezt egyeztessék a pedagógusokkal is. 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy a költségvetésben a főszámok adottak az intézményeknél, 
azon belül az intézményeknek kell gazdálkodniuk. A testületnek nincs joga beleszólni a 
gazdálkodásba addig, amíg nem lépik túl a keretet. Ez az, ami számon kérhető.  
 
Szántó Erzsébet elmondja, hogy a béren kívül kaptak eddig a pedagógusok 1MFt-ot, ezt az 
összeget csökkentenék most 500 eFt-ra. 
 
Vincze József elmondja, hogy joga van a bizottságnak javaslatot tenni a módosításra. 
 
Szántó Erzsébet nehezményezi, hogy mindig a pedagógusoktól vonnak el pénzt. 
 
Vincze József elmondja, hogy az önkormányzati dolgozóknak 20%-al csökkent a 
nominálbére. Más település pedagógusai irigyelhetik az ittenieket  
Az előterjesztésben szereplő összeg egy kicsivel az elmúlt évek átlaga felett van. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 3 igen és 2 tartózkodó szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2012. (II.21.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága az alábbi módosítást elfogadja az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetés tervezetében: 
 
A Széchenyi István Általános Iskola részére a személyi juttatásokat (nyári táboroztatás 
megbízási díjának kifizetése) a tervezett 500.000 Ft-ról 900.000 Ft-ra való felemelése a 
tartalék terhére. 
 
Határid ő: 2012. február 28. 
Felelős:  elnök 
 
 
Török Lajosné kérdezi, hogy a költségvetés-tervezetben 1,8 MFt szerepel a civil szervezetek 
támogatására? 
 
Vincze József elmondja, hogy még nincs kiírva a pályázat a civil szervezeteknek, erre a 
költségvetés elfogadása után kerülhet sor. 
 
Török Lajosné kérdezi, hogy a gyereknapra, búcsúra szánt összeg benne van-e ebben a 
keretben? Ezekre a rendezvényekre be kellene tervezni összeget, hogy nem a tartalék terhére 
kelljen majd módosítást megszavazni. 
 
Vincze József elmondja, hogy ezek a költségek a Művelődési Ház költségvetésében 
szerepelnek. 
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Jobbágy Ilona hozzáteszi, hogy eleve a oda lettek betervezve. 
 
Szabó Éva az iskola parkolójának kérdése kapcsán megjegyzi, hogy a Rákóczi úti óvodánál 
egyáltalán nem lehet parkolni, ez egy égetőbb probléma. Az árkok lefedésével lehetne helyet 
nyerni. Tudják, hogy ez drága megoldás, de szeretné, ha evidenciában tartanák ezt a feladatot 
is. 
 
Vincze József elmondja, hogy kb. 50 m-t kell gyalogolniuk a szülőknek, ezt mindenki meg 
tudja tenni. 
 
dr. György Balázs kiegészíti ezt azzal, hogy korábban foglalkoztak már a kérdéssel, akkor 14 
MFt-os árajánlatot kaptak. 
 
Szántó Erzsébet elmondja, hogy a szülők hívták fel a figyelmüket arra, hogy az Acsai féle 
házról potyog a cserép, ez veszélyezteti az iskolába menő gyerekeket is. Kérdezi, hogy lehet-e 
kötelezni a tulajdonost arra, hogy intézkedjen. 
 
Vincze József ígéretet tesz, hogy intézkednek az ügyben. 
 
Józan Sándor az óvodai parkoló témájára visszatérve elmondja, hogy a Rákóczi úton valóban 
kaotikusak az állapotok. Az árkok lefedése valóban drága lenne, ha ez most nem is valósul 
meg, azért tervek készüljenek rá. A helyzetet az sem oldaná meg, ha egyirányúsítanák az 
utcát, de ha vannak tervek, a kivitelezést már szülői segítséggel meg tudnák oldani olcsóbban 
is. 
 
A bizottság tagjai részéről egyéb hozzászólás nem érkezik. 
 
Juhász Zoltán az iparűzési adó tervezésével kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint is 
szerencsésebb az alultervezés, az óvatosság elve. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2012. (II.21.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek a 28/2012 (II.21) számú 
határozatában foglalt módosítással elfogadásra javasolja az önkormányzat 2012. évi 
költségvetését. 
 
Határid ő: 2012. február 28. 
Felelős:  elnök 
 
 
 

5. napirend: Szociális rendelet módosításának véleményezése 
 

 
Vincze József elmondja, hogy a szociális rendelet módosításának nem az a célja, hogy 
alsónémedi rászorulóktól megvonjanak támogatásokat. Ugyanakkor figyelembe kell 



-11- 

venni, hogy vannak visszaélések, az automatikus segélyezéseket akarják csökkenteni. A 
jövedelemhatárt nem csökkentenék. Például a temetkezési segélyek esetében már 
automatikusan jönnek a segélyért az emberek, volt, akinek messze élő rokona volt az 
elhúnyt, de az Alsónémedin élő kérte a számlát, hogy a segélyt fel tudja venni. 
 
Két jelentős változást javasolnak. Egyrészt szigorítanák a lehetőségeket, de az átmeneti 
segélyeket nem. Így akár magasabb összeg is adható, de nem automatikusan, hanem 
mindig egyedi megfontolás és mérlegelés után lehetne dönteni.  
 
Nagy változás a méltányossági jogon járó ápolási segély kérdése. Jelenleg 6 fő kapja. 
Ezek nem szűnnek meg, hanem orvosi vizsgálat alapján megnézik, hogy ki az, akit alanyi 
jogú ápolási segélyre át lehet tenni, így az állam finanszírozná. A többieknek továbbra is 
járna mindaddig, amíg a feltételek fennállnak. 
 
A méltányossági közgyógy ellátás is módosítva lenne, jelenleg 3 pontban vannak 
felsorolva a jogosultságok, ebből a 2 lazább meg lenne szüntetve. Ezekről az átmeneti 
segélyre átterelve mérlegelés után lehetne dönteni. 
Átmeneti segélyt rendkívüli esetben a polgármester is dönthet, ha a feltételeknek megfelel, 
ez tehát jövedelem határtól függ. Eddig 3 ilyen eset volt. 
Jövedelemhatár figyelembe vétele nélkül is adhat a polgármester segélyt, rendkívüli 
élethelyzetben. 
 
A szociális étkezés szabályzása is szerepel a rendeletben, az önkormányzat állít ki 
hatósági igazolást arról, hogy ki veheti igénybe az iskolai konyhán a szociális étkeztetést. 
 
Egyéb segélyekre is van lehetőség, most például 70 q tűzifát osztott ki az önkormányzat 
15 családnak. Hétvégén a polgárőrség jelzett, hogy egy illetőnél gond van. Ha akkor nem 
kapott volna segítséget, akkor lehet, hogy hétfőre meghal.  
 
dr. György Balázs véleménye szerint ebben a gazdasági helyzetben csökkenteni a 
segélyeket nem szerencsés. Nehéz helyzetben van az ország, az állam elengedte a 
polgárok kezét, csak az önkormányzathoz fordulhatnak. 
 
Vincze József elmondja, hogy nem csökkenne a segély. A temetési segély összege 
maximum 20 eFt volt, az új szabályzással akár féléven keresztül, folyamatosan is kaphat 
ellátást a rászoruló. Nem az összeg, vagy a lehetőség csökken, csak az automatizmus 
szűnik meg. 
 
dr. György Balázs elmondja, hogy jó az, hogy nő a bizottság hatásköre, de összességében 
akkor is kevesebb a rászorulók lehetősége. Lehet, hogy bedől a CBA, vagy két-háromszor 
ennyi ember jön majd a gondjával az önkormányzathoz, nem tud majd segíteni nekik az 
önkormányzat. 
 
Néhány konkrét dolog, amit javítani javasol a tervezetben: 
A polgármester felhatalmazása csak a 10.§ (8) bekezdése tartalmazza, a (7) bekezdés nem. 
Ezt javasolja javítani. 
 
Vincze József elmondja, hogy az egyiknél csak a polgármester adhat, a másiknál a 
bizottság is. 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy az 5.§ az átruházásról szól, a hatáskört a bizottságra 
ruházza a testület, az egyik esetben a polgármester is kap hatáskört. 
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dr. György Balázs elmondja, hogy már régen nem az Egressy Gábor Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálattal, hanem a Szociális és Családvédelmi Központtal, Rákosi Judit 
vezetésével végezzük a gyermekvédelmi feladatokat, ez két helyen is tévesen szerepel az 
anyagban. 
 
Vincze József jogosnak tartja az észrevételt, javítani fogják. 
 
dr. György Balázs elmondja, hogy a harmadik észrevétele az élelmezéssel kapcsolatos. 
Nem az élelmezésvezető határozza meg a díjat, hanem az intézményvezető. 
 
Vincze József megköszöni az észrevételt. 
 
dr. Percze Tünde a segélyezéssel kapcsolatban megerősíti a polgármester által 
elmondottakat. A fejezet címe a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. Tudva 
lévő, hogy az igazolások nem mindig mutatják hűen a jövedelmi viszonyokat. A 
méltányosság megmarad. A világban mutatkozó negatív tendenciák mindig a szociális 
szférában csapódnak le.  
 
dr. György Balázs elmondja, hogy mindig vihart kavart a méltányossági közgyógy ellátás 
és ez most is gond lesz. Egyre inkább a papírok mögé kell nézni. Előnye a településnek, 
hogy a bizottság tagjai ismerik a lakosokat, de számítani kell arra, hogy minden 
lehetőséget ki fognak használni. Ami jár, az jár, azt nem lehet elvenni. 
 
dr. Percze Tünde fontosnak tartja, hogy működjön a jelzőrendszer. Sokan szégyellik, hogy 
segélyt kérjenek, vagy nem ismerik a lehetőségeket, ezért nem jönnek be. Figyelni kell 
egymásra. 
 
Vincze József egyetért azzal, hogy ami jár, az jár. De ami adható, ott mérlegelni kell, hogy 
valóban rászoruló-e az, aki kéri. 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2012. (II.21.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta és az alábbi módosításokkal javasolja a Szociális 
rendelet módosításának elfogadását: 

- 5.§  (1) bekezdés bc) pont: a polgármester a 2.§ (2) bekezdés b) pontjában és a 
10.§  (7) és (8) bekezdésében foglaltak 

- 19.§ (1) bekezdésében „a „Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Társulással 
kötött szerzıdés útján az Egressy Gábor Gyermekjóléti és Családsegítı 
Szolgálaton keresztül” szövegrész helyébe az „a „Kertváros” Gyáli Kistérség 
Szociális és Családvédelmi Központtal kötött szerzıdés útján” szövegrész 
kerüljön. 

- 17. § (3) bekezdésében az „élelmezésvezetı” szövegrész helyébe az „intézmény 
vezetıje” szövegrész kerüljön. 

 
A bizottság kéri a jegyzőt, hogy a szükséges javításokat végezze el. 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
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6. napirend: A közművelődésről szóló rendelet módosításának 
véleményezése 

 
Józan Ilona előadja, hogy az előterjesztésben pontosan és részletes leírták, hogy mit 
szeretnének. A régi művelődési házban komoly takarítás volt. Holnap jönnek az ÁNTSZ-től, 
hogy katasztrófavédelmi hellyé nyilváníthassák az épületet. 
A vásárokat azért szeretnék újra elkezdeni, hogy valami bevételszerző tevékenysége lehessen 
a régi művelődési háznak. Nagy az érdeklődés az árusok részéről, de a lakosság érdeke is az, 
hogy olcsó, helyben be nem szerezhető termékeket tudjon vásárolni.  
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy a bérleti díjakra az igazgató asszony tett javaslatot. 
A 11/A § (2) bekezdésében leírtakat javasolja megvitatni. A művelődési háznak van egy 
alapfunkciója, el kell dönteni, hogy kinek kell majd fizetni a terembérletért, kinek nem. 
Szabályozni kell a civil szervezetek, a helyi párt alapszervezetek lehetőségeit. A javaslatban 
évi egy ingyenes alkalom szerepel, de ezen lehet módosítani. 
Ami még vita tárgyát képezheti, az a 2012. március 1-től alkalmazandó díjtételek, ezeket is át 
kell gondolni. 
Az értelmező rendelkezések között szerepel, hogy mi tekinthető bérbe adható helyiségnek. 
 
dr. György Balázs elmondja, hogy a 6. pontban szereplő szöveg nagyon jól rendezi ezt a 
kérdést, tehát az, hogy az igénybevételre előzetes egyeztetés után és az alaptevékenység 
sérelme nélkül kerülhet sor. 
Az internethasználat esetén kérdezi, hogy a Teleházzal, illetve az e-Magyarország ponttal 
kapcsolatban nincs-e valamilyen kötelezettségünk? 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy egyezetett erről, azt mondták, hogy azokat a szolgáltatásokat, 
amiket eddig ellenszolgáltatás fejében biztosítottak, azt ezután is így biztosíthatják. Új 
díjtételek nem kerültek be. 
 
Vincze József elmondja, hogy az olyan jellegű árusításokra, ahol átverik az embereket, ne 
legyen kiadva. 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy ez természetes elvárás, mindig részletesen megkérdezik, hogy 
mit szeretne árulni. Ha nem ütközik sem jogszabályba, sem a jó érzésbe, csak akkor adják 
meg a lehetőséget az árusításra. 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy a rendeletben szöveg szerűen nem lehet ilyen alapon kizárni 
senkit, hiszen az negatív diszkrimináció lenne. Ha van rá engedélye, akkor hozhatja. Majd az 
élet visszaigazolja, hogy jó-e ez a szabályzat, vagy sem. 
 
Jobbágy Ilona hozzáteszi, hogy meg kell találni az egyensúlyt. 
 
dr. Percze Tünde ismét kéri, hogy a bizottság véleményezze a 11/A § szövegét. 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy a polgárőrség, Kovács György havi rendszerességgel veszi 
igénybe a házat. A magyarok Szövetsége a Faluházban tartja az összejöveteleit, ingyenesen. 
Érdemes a szövegben megfogalmazni, hogy a közhasznú szervezetek továbbra is igénybe 
vehetik ingyenesen. 
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Török Lajosné elmondja, hogy a honlapon csak két civil szervezet van feltüntetve, a polgárőr 
Egyesület és a Nywyg. 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy a Nywyg az Opál Házban szokott összejönni, ők is ingyen 
szokták megkapni a termet. 
 
dr. Percze Tünde egy áthidaló megoldás lehet az, amit az (5) bekezdés tartalmaz, hogy a (3) 
bekezdésben foglaltaktól a képviselő-testület egyedi döntése alapján el lehet térni. 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy idáig az volt a szokás, hogy aki szed pénzt a tevékenységért, 
attól bérleti díjat is szed a Művelődési ház, ingyenes programért, szolgáltatásért nem kérnek. 
A rendszeres tanfolyamok kedvezményes áron vehetik igénybe. De lehet még plusz 
kedvezményt adni egyedi esetekben, ha pl. a falu lakosainak egészséges életmódját szolgálja, 
akkor további 50% kedvezményt lehet adni. 
Az intézmény nem akar nyerészkedni, de pl. a KRESZ tanfolyam esetében nevetségesen 
alacsony a bérleti díj. 
 
Szabó Éva véleménye szerint konkrétan meg kellene szabni a kedvezményezettek körét, hogy 
ebből ne legyen konfliktus. Például olyan megfogalmazással, hogy alsónémedi lakosok 
érdekét szolgáló tevékenység esetében adható a kedvezmény. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal elfogadja azt a módosító javaslatot, hogy a 
Halászy Károly Művelődési Ház díjtételeinek meghatározásánál a rendszeresen 
megtartásra kerülő tanfolyamok esetében 50% kedvezmény adható a tanfolyami díjból, 
amennyiben a tanfolyam jellege, témája az alsónémedi lakosok egészséges életmódját 
segíti elő. 
 
  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 4 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2012. (II.21.) sz. bizottsági határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta és azzal a módosítással javasolja a közművelődésről 
szóló rendelet módosításának elfogadását, hogy a díjtételek meghatározásánál a 
rendszeresen megtartásra kerülő tanfolyamok esetében 50% kedvezmény adható a 
tanfolyami díjból, amennyiben a tanfolyam jellege, témája az alsónémedi lakosok 
egészséges életmódját segíti elő. 
A bizottság kéri a jegyzőt, hogy a javaslat rendeletbe való beépíthetőségéről 
gondoskodjék. 
Határid ő: 2012. február 28. 
Felelős:  jegyző 
 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Török Lajosné a nyilvános ülést 19 óra 15 
perckor bezárja, és 5 perc szünet után zárt ülést rendel el.  
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kmf. 
 
 
 
 Török Lajosné elnök      Zagyva Gabriella jkv.  
 
 
 


