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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2011. március 
10-én 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 
 
Jelen vannak:  A mellékelt jelenléti ív szerint.  
 
Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket. 
 
Megállapítja a bizottság határozatképességét: 7 főből jelen van 6 fő. 
 
Ismerteti a kiküldött napirendet, és megkérdezi, hogy van-e módosító vagy kiegészítő 
indítvány.  
 
Egyebek témakörben Szántó Erzsébet 1 témában kíván szólni. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

44/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy egyebek napirendi pont 
keretében tárgyalja Szántó Erzsébet iskolában tartott tornával kapcsolatos 
kérését. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné elnök 
 
Török Lajosné elnök javasolja a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

45/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a nyílt ülés napirendi pontjait a következő 
sorrendben tárgyalja:  
 

A határozat folytatása a következő oldalon. 
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1.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2010. évi 
működéséről. 

2.) Költészet napjának előkészítése. 
3.) A gazdasági program véleményezése. 
4.) Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása.  
5.) A március 15-i ünnepség megrendezése. 

6.) Az Alsónémedi Sportegyesület 2010. évi beszámolója 
7.) Egyebek: Szántó Erzsébet kérése 

 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
Török Lajosné kéri a napirend elfogadását.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

46/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 44/2011.(03.10.) – 45/2011.(03.10) bizottsági 
határozatokban foglalt módosításokkal a napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
 
Napirend 
 
Nyílt ülés: 

1.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 2010. évi 
működéséről. 

 
2.) Költészet Napjának előkészítése. 

 
3.) A gazdasági program véleményezése. 

 
4.) Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása. 

 
5.)       Az Alsónémedi Sportegyesület 2010. évi beszámolója 

 
6.)       A Március 15-i ünnepség megrendezése. 

 
7.)       Egyebek 
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Zárt ülés: 
 

8.)       Segélyezési ügyek. 
 

Napirend 1.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója 2010. 
évi működéséről. 
 
Török Lajosné átadja a szót Geiger Jánosné igazgatónak.  
 
Geiger Jánosné elmondja, hogy nagyon nehéz az ilyen kulturális tevékenységet 
értékelni. Naplóból dolgoznak, ahol minden esemény rögzítve van. A sportcsarnok 
megnyitásakor az volt az álma, hogy majd nagyobb eseményeket ott rendeznek meg, 
de ez egyelőre csak álom maradt. Eddig még nem tudtak oda szervezni semmilyen 
eseményt. Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, amire készséggel válaszol. 
 
Dr. György Balázs kéri, hogy a 6. táblázathoz adjon magyarázatot.  
 
Geiger Jánosné elmondja, hogy azért van úgy, mert 2008-ig más rendszerben kellet 
küldeniük a beszámolót, mint most, ezért nem egyforma. 
 
 Dr. György Balázs megjegyzi, hogy nagyon örül annak, hogy visszamenőleg is 
megnézhetik a tevékenységet.  
 
Geiger Jánosné kifejti, hogy a 3. sz. táblázatban pl. a könyvtár adataiban azért van a 
különbség, mert az évek során többször költöztek és leselejteztek nagyon sok könyvet.  
 
Török Lajosné elmondja, hogy szomorúan látja, hogy a 14. év alatti könyvtárba járó 
gyerekek száma egyre csökken, de ez biztosan a jól felszerelt iskolai könyvtár miatt 
van. A kölcsönzött könyvek száma viszont nem csökken.  
 
Geiger Jánosné hozzáteszi, hogy aki könyvtárba jár, az rendszeresen teszi. A hangos 
könyvekre nincs igény, ezért nem is gyarapították a készletet. 
 
Török Lajosné szavazásra javasolja a beszámolót. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

47/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület felé a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi 
működéséről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 

Napirend 2.) Költészet napjának előkészítése. 
 
Török Lajosné átadja a szót Geiger Jánosnénak. 
 
Geiger Jánosné beszámol az előkészületekről. József Attila születésnapját nevezték ki 
a Költészet napjának. Április 12-én 18 órakor lesz. A Faluházban szerveznek egy estet. 
Kedvenc versem lesz a címe. Előadják a Magyarnak számkivetve című művet József 
Attila életéről. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
 
Török Lajosné megköszöni a tájékoztatást. 

Napirend 3.) A gazdasági program véleményezése. 
 
Török Lajosné felkéri a Polgármester urat a tájékoztatásra. 
 
Vincze József polgármester úr elmondja, hogy a választól számított 6 hónapon belül 
kell ezt a gazdasági programot elkészíteni és a Testületnek jóváhagyni. 4 év 
programját kell tartalmaznia. A gazdasági program elkészítése nagyon nehéz mivel 
nem lehet számolni a költségekkel csak nagyon durva saccolással. A bevételi oldalon 
nem mindegy, hogy az iparűzési adó helyben marad-e vagy elveszik. Továbbá, hogy 
lehet-e számolni pályázati pénzekkel. Csak az van leírva, amire nagy valószínűséggel 
elő tudjuk teremteni a fedezetet. Akinek kérdése van, tegye fel. 
 
Dr. György Balázs generális hozzászólása, hogy egyszer a saját nevében, egyszer a 
testület nevében egyszer meg többes számban fogalmaz.  
 
Vincze József válaszolja, hogy csak az elfogadás után tud ezen változtatni.  
 
Dr. György Balázs felveti, hogy a 3. oldalon az óvodából csak egy van, épület van 
kettő. Továbbá mit takar a földes utak szilárd burkolattal való ellátása. A külterületi 
utak szilárd burkolattal való ellátását sem kellene belevenni. 
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Vincze József válasza, hogy a kormány azt ígérte, hogy az ilyen utakra akár 85 % 
támogatást is adnak.  
 
Dr. György Balázs még javasol néhány apró változtatást, pl.: 
- E közigazgatást átfogalmazná, 
- Vállalkozásfejlesztés helyett élénkítést írna, 
- Járdaépítés helyett járda programfolytatást, 
- A kerékpárútnál és a parkoknál a meglévő legyen benne. 
 
 Vincze József megjegyzi, hogy ez az Alsónémedi lakosságának íródott ezért nem látja 
okát a kiemelésnek. 
 
Dr. György Balázs hozzáteszi, hogy a szennyvíztisztítónál is javítana a 
megfogalmazáson. A temető rendezettsége legyen folyamatosra módosítva. Utána 
újabb köztéri szobrok legyenek kihelyezve. Az idegenforgalom és a turizmus furcsa 
felvetés, mert nincs turisztikai látványosság Alsónémedin.  
 
Vincze József kifejti, hogy lehetne egy tanyát építeni turisztikai látványosságnak. 
 
Dr. György Balázs elmondja, hogy az adópolitikához hozzálehet venni a kommunális 
adót. 
 
Szántó Erzsébet elmondja, hogy a fejlesztési elképzelések a szívéből szólnak. A 
Rákóczi úti iskolánál nincs parkoló. A régi árkot be lehetne rácsozni és ott tudnának 
parkolni.  
 
Vincze József azt válaszolja, hogy meg tudnak állni az autósok csak nem az ajtóban, 
még 50 méterre sincs a parkolási lehetőség.  
 
Szántó Erzsébet megjegyzi, hogy ő az árok rendbetétele miatt gondolt erre.  
Az ASE beszámolóját látva arra gondolt, hogy nem lenne-e érdemes az 
Önkormányzatnak venni egy buszt? 
 
Vincze József azt mondja, hogy nem mert sokkal többe kerül a fenntartása, mintha 
egyszer-egyszer bérelnek egyet. 
 
Szántó Erzsébet hozzáteszi, hogy volt olyan utca ahol némelyik család az útépítésnél 
sokkal többet fizetett be, mások meg semmit. 
 
Vincze József válasza, hogy ezt majd az adórendeletben kell szabályozni. 
 
Török Lajosné hiányolja, hogy a fejlesztési terveknél nem látta az iskola 
kerékpártárolót.  
 
Vincze József elmondja, hogy nagy a bizonytalansági tényező, amint lehet, meglesz. 
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Mikusné Végh Magdolna kifejti, hogy jó lenne lezárni az iskolát a sportcsarnoktól 
úgy, hogy több rendezvényt lehessen tartani. 
 
Török Lajosné szavazásra bocsátja a gazdasági program elfogadását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

48/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé a 2011-
2014. évekre szóló gazdasági program elfogadását. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 

Napirend 4.) Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása. 
 
Török Lajosné várja a hozzászólásokat és véleményeket a kiküldött napirendhez. 
 
Vincze József elmondja, hogy ez a bizottság jelezte, hogy át akarja dolgozni a 
pályázati rendszert.  
 
Rozgonyi Erik kifejti, hogy az idén inkább ne legyen kiírva a pályázat csak jövőre. Az 
idén a tavalyinak megfelelő módon osszák szét az alapban szereplő összeget. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

49/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a civil szervezetek támogatására vonatkozó 
pályázatot a 2010. évi kiírás szerint javasolja megjelentetni és csak 2012-től 
javasolja annak teljes körű átdolgozását. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
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Napirend 5.) Az Alsónémedi Sportegyesület 2010 évi beszámolója.   
 
Török Lajosné átadja a szót dr. Tüske Zoltánnak az ASE elnökének. 
 
Dr. Tüske Zoltán az ASE elnöke várja a kérdéseket az írásban kiküldött beszámolóval 
kapcsolatban. 
 
Dr. György Balázs gratulál az eredményekhez, és kifejti, hogy látszik, hogy mennyi 
munka van benne. 
 
Dr. Tüske Zoltán elmondja, hogy úgy tervezik, hogy újabb vállalkozásokat 
szeretnének szponzornak megnyerni. Van is néhány ötletük erre vonatkozóan. 
 
Török Lajosné elmondja, hogy látta, hogy szerveződik a kosárlabda csapat is.  
 
Dr. Tüske Zoltán elmondja, hogy bízik abban, hogy a sportcsarnokot ingyen igénybe 
tudják venni. Eljött a hölgy, aki szervezi a kosárlabda csapatot. Ők mindenben 
támogatják, ami módjukban áll.  
 
Dr. György Balázs kérdezi, hogy mi a helyzet a Bugyi polgármesterrel való 
tárgyalással kapcsolatban.  
 
Dr. Tüske Zoltán azt feleli, hogy nem jött létre az egyezség. 
 
Vincze József elmondja, hogy az újabb kezdeményezéseket, mint pl. a kosárlabda, az 
ASE keretében kell megvalósítani, hogy ne legyen sok kicsi szakosztály. 
 
Török Lajosné megköszöni a beszámolót és szavazásra bocsátja. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

50/2011. (03.10) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy elfogadja az ASE 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
  
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné elnök. 
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Napirend 6.) A március 15-i ünnepség megrendezése. 
 
Török Lajosné felkéri Jobbágy Ilonát, hogy mondja el a szervezéssel kapcsolatos 
részleteket. 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy az előkészületek rendben zajlanak. A próbák folynak. A 
gyerekek műsora kb. fél óra lesz. Beszélt a Tiszteletes úrral. A református kórus kb. 5 
percig fog énekelni. A próbára is kérik a hangosítást. 
 
Mikusné Végh Magdolna óvónő elmondja, hogy évek óta szeretné, hogy néhány 
gyerek részt vehessen az ünnepségen. Lehetne, hogy mielőtt kezdődik az ünnepség 
néhány zászlót kitűzzenek. 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy Nagyajtai meghívással kapcsolatban szeretné, hogy ne 
utasítsák vissza a testvérközség nyári meghívását.1 hetes lesz az ünnepség sorozat, de 
nekik nem kellene 1 hétig maradni. A megnyitóra mennének, és néhány napig 
maradnának.  
 
Török Lajosné köszönti a családi sportnap szervezőit.  
 
Szegváriné Kulinyák Veronika szervező elmondja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés 
a nők részéről is a mozgás iránt. A környező településekről is sok vendég volt. A 
község szinte minden szerveződése hozzájárult a nap sikeréhez. Szeretnénk a 
Hírmondóban megköszönni a támogatóink segítségét. Az lenne a kérésünk, hogy a 
pénzmaradványt szeretnénk ugyan erre a célra fordítani a jövőben.  
 
Vincze József nyugtázza, hogy valóban nagyon színvonalas program volt. A 
pénzmaradvány felhasználását a Művelődési Házzal kell egyeztetni. 

Napirend 7.) Egyebek. 
 
Török Lajosné előterjeszti, hogy a Széchenyi napokhoz közeledve felmerült egy 
probléma, esős idő esetén nem tudják, hol legyen megtartva Tűz Show. 
 
Szántó Erzsébet elmondja, hogy lesz egy tűz show, melyhez a tűzoltóság 
engedélyével. Az aula megfelelő helyszín lenne, de a tűzriasztót egy órára ki kellene 
kapcsolni. Ez a műsor semmi kárt nem tesz az épületben. 
 
Kiss István Viktor közli, ha a tűzoltóság leírja, hogy ez zárt térben nem okoz kárt, 
akkor semmi akadálya. 
 
Szántó Erzsébet kérése, hogy 5-7 kolléganőjével az iskola tornatermében tornáznak és, 
hogy az ABÉVA Kft-től szeretnék ingyen elkérni a termet. 
 
Rozgonyi Erik javasolja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésére írásban adják be 
kérelmüket. 
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További kérdés hozzászólás nem lévén Török Lajosné a nyílt ülést bezárta és zárt ülést 
rendel el. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

 
 Török Lajosné      Jakab Ágnes 
       Elnök              jkv.   
    
 
 
 
 


