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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2012. június 18-án 17 
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. 
 
Javasolja a napirend módosítását, kéri, hogy a kiküldött napirendben 8. napirendi pontként 
szereplő Szociális ügyeket vegye előre a bizottság, hogy a két előadót ne kelljen várakoztatni. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
47/2012. (VI.18.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága a kiküldött napirendet módosítja, a 8. Szociális ügyek zárt 
napirendi pontot elsőként tárgyalja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Török Lajosné elnök 
 
Török Lajosné zárt ülést rendel el. 
 
A nyílt ülés 17 óra 10 perckor folytatódik. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
50/2012. (VI.18.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága a módosított napirendet az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Napirend: 
 
Zárt ülés: 

1. Szociális ügyek 
 
Nyílt ülés: 

2. Közoktatási intézmények vezetőinek éves beszámolója 
Előterjesztő: Mikusné Végh Magdolna óvodavezető 
            Mayer Istvánné iskolaigazgató 
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3. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetői állásra kiírt pályázat véleményezése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

4. Augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatos feladatok számbavétele 
5. Főzőversennyel kapcsolatos teendők 
6. Búcsúval kapcsolatos szervezési feladatok 
7. Szüreti bál szervezésével kapcsolatos feladatok  

 
Zárt ülés: 

8. Helyi kitüntetésre érkezett javaslat véleményezése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Török Lajosné elnök 
 

2. napirend: Közoktatási intézmények vezetőinek éves beszámolója 
 
2/A. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda beszámolója 
        Előterjesztő: Mikusné Végh Magdolna óvodavezető 

 
Mikusné Végh Magdolna óvodavezető nem kívánja kiegészíteni az írásos beszámolót.  
 
Szántó Erzsébet gratulál az elvégzett munkához és megköszöni a beszámolót. Kérdezi, hogy 
mit jelent a minőségbiztosítás folyamatos leépülése? Miért várható ez? 
 
Mikusné Végh Magdolna elmondja, hogy az új törvényi szabályozás miatt nem lesz kötelező 
a minőségirányítás, emiatt valószínűleg ez el fog maradni.  Korábban ezt rendszeresen 
végezték, ami a későbbiekben is jó lenne az ellenőrzéseknél is, azonban nagyon sok munkával 
és adminisztrációval jár. Ez nem jelent azt, hogy a minőség fog leépülni, csak az a 
minőségirányítási rendszer, amit eddig alkalmaztak. 
 
dr. György Balázs felhívja a figyelmet arra a kritikára, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt nem tartja az óvodavezető minden esetben indokoltnak. Véleménye szerint 
érdemes lenne átgondolni ezt és az óvoda véleményét is kikérni a segélyezési ügyekben. 
 
Török Lajosné kérdezi, hogy a pedagógiai változások hangsúlyváltozásai, eltolódásai mit 
jelentenek? 
 
Mikusné Végh Magdolna elmondja, hogy a környezetvédelem beépül a nevelési programba. 
Eddig is voltak ilyen jellegű témák, de most hangsúlyosabb lesz. Az anyanyelvi fejlettségi 
szint nagyon alacsony. Most már kötelezővé tették a logopédiai foglalkozásokat, ez is egy 
hangsúlyváltozás. 
 
Török Lajosné kérdezi, hogy van-e most nyelvoktatás az óvodában? 
 
Mikusné Végh Magdolna elmondja, hogy szolgáltatásként működik, a szülők igénye szerint, 
nevelési időn túl. Most már feltétel, hogy csak pedagógus végezheti és csak vállalkozóként. 
 
Török Lajosné örömét fejezi ki, hogy most már átadhatja az óvoda az iskolának a vizsgálatok 
eredményeit.  
Érdeklődik arról, hogy miért nem indult az óvoda az óvodafejlesztésre kiírt pályázaton? 
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Mikusné Végh Magdolna elmondja, hogy a pályázaton legfeljebb 30%-ban lehetett 
eszközbeszerzésre pályázni, ezen kívül továbbképzésre, programra és valamilyen új elemre is 
kellett volna. A nevelőtestület a pályázaton való elindulás ellen szavazott, a nevelőtestület 
nélkül pedig nem lehet megvalósítani egy ilyen programot. Évente kötelező a továbbképzés, 
de azt nem tudták volna megoldani, hogy egyszerre több óvodapedagógus vegyen részt a 
képzéseken. A forrásra egyébként szüksége lett volna az óvodának. 
 
Vincze József elmondja, hogy hasonló pályázati lehetősége az iskolának is lett volna, de ők 
sem vállalták fel. Vannak ezeknek a pályázatoknak előnyei és hátrányai, ezeket minden 
esetben mérlegelni kell. 
 
A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy túlzónak érzi a tárgyi eszközökre vonatkozó 
részt. Nem tartja ennyire rossznak a helyzetet. Az önkormányzat eddig is megtett mindent, 
hogy megfelelő körülmények legyenek, ezután sem fogja hagyni, hogy leromoljanak a 
körülmények. 
 
Mikusné Végh Magdolna elmondja, hogy a Rákóczi úti óvodában elmaradt a szigetelés. Nincs 
rossz állapotban az óvoda, de elkezdődött az állapotromlás. 
 
Józan Sándor sajnálatosnak tartja, hogy egyre több a problémás gyerek. Sok a beszédhibás is. 
Mi ennek az oka? 
 
Mikusné Végh Magdolna elmondja, hogy ezzel kapcsolatban vannak kutatások. 
Környezetvédelmi és egészségügyi okai is vannak. Több a lombikprogramban született baba, 
több a koraszülött, vagy az olyan gyermek, akit a fejlettebb egészségügyi ellátás ment meg, 
azonban ezek a gyerekek hátrányt szenvednek, ami ezen a területen is jelentkezik. 
Természetesen a család, a nevelés problémái is felvetődnek. 
 
Török Lajosné megköszöni a munkát az óvoda összes dolgozójának, kéri az óvodavezetőt, 
hogy tolmácsolja ezt nekik. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
51/2012. (VI.18.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága az óvodavezető előterjesztésében megtárgyalta és a 
melléklet szerint elfogadásra javasolja a Szivárvány Napköziotthonos óvoda éves 
beszámolóját. 
 
Határid ő: 2012. június 26. 
Felelős:   polgármester 
 

2/B. Széchenyi István Általános Iskola beszámolója 
        Előterjesztő: Mayer Istvánné iskolaigazgató 

 
Mayer Istvánné iskolaigazgató annyiban egészíti ki a beszámolót, hogy beadása után derült ki, 
hogy úszótábor is lesz, a sporteredményeknél a kézilabdások 2. helyezést értek el és a 
levelezős versenyben is születtek újabb eredmények, a testületi ülésre elküldi a 
módosításokat. 
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Szabó Éva gratulál az iskola munkájához. A pszichológiai munkával kapcsolatban kérdez. 
 
Mayer Istvánné elmondja, hogy a súlyosság alapján foglalkoznak a gyerekekkel. A 
felsősöknél inkább a filmklub, a csoportos beszélgetések, a pályaorientációs foglalkozások a 
népszerűbbek, ezeken jobban megnyílnak a gyerekek. 
 
Szabó Éva a továbbtanulással, a szakiskolák megbecsülésével kapcsolatban tesz fel kérdést. 
 
Mayer Istvánné elmondja, hogy gyenge képességű gyerekeket is felvettek szakközépiskolába 
is. Reméli, hogy a szakképzést visszaállítják, így több gyerek megy majd ezekbe az iskolákba. 
 
dr. György Balázs elmondja, hogy egyetért a szakiskolák szükségességével, az ország érdeke 
is ezek visszaállítása. 
Az eredmények minősítik az iskolát és a tanárokat is, ezek az eredmények pedig nagyon 
szépek. 
 
Zsin Géza elmondja, hogy az érettségi értékét és színvonalát is lerombolták, bízik benne, 
hogy ez is vissza fog állni. 
 
Mayer Istvánné elmondja, hogy tavaly 20% is elég volt az érettségihez, idén 30%. Ez nagyon 
alacsony színvonal. 
 
Török Lajosné megköszöni a beszámolót és az iskola minden dolgozójának a munkáját.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
52/2012. (VI.18.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága az iskolaigazgató előterjesztésében megtárgyalta és 
a melléklet szerint elfogadásra javasolja a Széchenyi István Általános Iskola éves 
beszámolóját. 
 
Határid ő: 2012. június 26. 
Felelős:   polgármester 
 
 

2. napirend: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetői állásra kiírt pályázat 
véleményezése 

 
Vincze József elmondja, hogy ebben az évben lejár az óvodavezető kinevezése, ezért kellett 
kiírni a pályázatot. Határidőre egy érvényes pályázat érkezett. 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy 3 fős előkészítő bizottság alakult, 30 nap volt a 
véleményezésre. Megköszöni a bizottság munkáját. Elmondja, hogy a képviselő-testület 
hozza meg a döntést, a bizottság feladata a pályázat, illetve a pályázó véleményezése. 
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dr. György Balázs kérdezi a pályázót a SWOT analízissel kapcsolatban. Véleménye szerint 
Alsónémedin nem igaz, hogy a pedagógusok presztizse csökkent, ezt nem tartja reális 
veszélynek. Ahogy a szabadban keveset játszó gyerekek kitételt sem tartja igaznak a 
gyengeségek között. 
 
Szabó Éva elmondja, hogy egyre kevesebb gyerek megy az óvodába kerékpárral, autóval 
szállítják őket a szülők. Otthon keveset mozognak a gyerekeket, a biztonságos mozgáskultúra 
nem alakul ki, a mozgáshiányt az óvodában igyekeznek pótolni, ez pedig befolyásolja a 
nevelési programot is. 
 
A pedagógus presztizsvesztése valós veszély, akkor is ha ez itt Alsónémedin nem feltétlenül 
következik be. De véleménye szerint tisztázni kell a jogokat és a kötelezettségeket, vannak 
rossz tapasztalataik erről. 
 
Szántó Erzsébet tartalmasnak, értékesnek tartja a pályázatot, támogatja annak elfogadását. 
 
Török Lajosné kérdezi, hogy milyen ellenőrzések voltak az óvodában? 
 
Szabó Éva elmondja, hogy az 5 éves teljesítményértékeléshez, a minősítésekhez kapcsolódó 
ellenőrzések voltak. 
 
Török Lajosné kéri, hogy amennyiben lehetséges, létszámhiány, hiányzások esetén helyi 
munkaerőt alkalmazzon az óvoda. 
Kérdezi a pályázót, hogy milyen külső anyagi erőforrások bevonására számít? 
 
Szabó Éva elmondja, hogy elsősorban Alsónémedin működő vállalkozásoktól, illetve 
szülőktől, szülők munkahelyeitől számít forrásokra. 
 
Török Lajosné pozitívan értékeli a pályázatot. Nagy a támogatottsága. Szívesen olvasott volna 
több új ötletet. 
 
Szabó Éva elmondja, hogy a Köznevelési törvény sok változást hoz. Nem akar még ennél is 
több változást. Kellenek az innovatív ötletek, de ez egy hosszú folyamat, amit fokozatosan 
lehet megvalósítani. 
 
Józan Sándor kérdezi, hogy a döntések előtt hogyan képzeli az egyeztetést a nevelőtestülettel? 
 
Szabó Éva elmondja, hogy megvannak erre a kialakult fórumok. Fontos, hogy legyen egy 
előzetes terv, de mindig jöhetnek új kérdések, amiket egyeztetni kell. A vezető felelőssége a 
döntés, de fontos a kollégák véleménye is. 
 

Szabó Éva bizottsági tag érintettség miatt nem szavaz. Szavazásra jogosultak száma 4 fő. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 4 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
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53/2012. (VI.18.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta az óvodavezetői állásra érkezett 
pályázatot és elfogadásra javasolja Szabó Éva 2351 Alsónémedi, Garay utca 17. szám 
alatti lakos – jelenlegi intézményvezető-helyettes pályázatát. 
 
Határid ő: 2012. június 26. 
Felelős:   polgármester 
 
 

4-7. napirendi pontok: Tájékoztatás és egyeztetés a kulturális programokkal 
kapcsolatban 

 
Jobbágy Ilona tájékoztatja a bizottságot a szervezés alatt álló Augusztus 20-i ünnepséggel, 
Falunapokkal, főzőversennyel, Búcsúval és a Szüreti bál szervezésével kapcsolatos szervezési 
feladatokról. 
 
A bizottság megbeszéli az előterjesztett javaslatokat. A megbeszélt módosítások alapján 
Jobbágy Ilona további tárgyalásokat folytat és gondoskodik a kulturális és ünnepi programok 
megfelelő színvonalú szervezéséről és lebonyolításáról. 
 
 
Egyéb hozzászólás nem érkezik, Török Lajosné bizottsági elnök a nyílt ülést 18 óra 45 
perckor lezárja és 5 perc szünet után zárt ülést rendel el. 

 
 
kmf. 

 
 
 
 
 Török Lajosné elnök      Zagyva Gabriella jkv. 


