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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2014. február 18-án 16.30 
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 a bizottsági ülés előtt kapott egy lakossági megkeresést az ABÉVA KFT-vel 
kapcsolatos panasz ügyében, amit kiosztott a bizottsági tagoknak. Kéri a téma napirendre 
vételét. 
 
dr. György Balázs elmondja, hogy ez nem újkeletű dolog, mióta van csarnok, azóta vannak 
ilyen jellegű problémák is. 
 
Zsin Géza mindenképpen felvetette volna ezt a problémát. Véleménye szerint nem az 
ABÉVA Kft-vel, hanem annak vezetőjével van probléma, így azonban, hogy az érintettek 
nincsenek jelen, nem javasolja az ügy tárgyalását. 
 
Török Lajosné javasolja, hogy az érintettek meghívásával egy későbbi időpontban tárgyalják 
az ügyet. 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 5 igen szavazat alapján úgy dönt, hogy a 
Sportcsarnok kiadásával kapcsolatos lakossági megkeresés ügyét - az érintettek 
meghívásával - a következő bizottsági ülésen tárgyalja, így napirendjére nem veszi fel. 
 
Egyéb módosító javaslat a napirendhez nem érkezik. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2014. (II.18.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Török Lajosné bizottsági elnök 
 

Szántó Erzsébet bejön a terembe, szavazásra jogosultak száma 6 fő. 
 
A napirend elfogadása után zárt ülés következik. 
A nyílt ülés 17 órakor folytatódik. 
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1. napirend: Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2014. évi munkatervének 
elfogadása 
Előterjesztő: Török Lajosné bizottság elnöke 
Előterjesztés csatolva 

 
dr. György Balázs javasolja, hogy az önkormányzati választások utáni időszakra ne határozza 
meg a Bizottság a munkatervét, hiszen akkor már egy másik Bizottság fog működni. 
 
Vincze József elmondja, hogy törvényi kötelezettség a munkaterv összeállítása, lehet, hogy ez 
változni fog ,de most még így kell elfogadni a munkatervet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen 1 tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2014. (II.18.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbiak szerint fogadja el  
2014. évi MUNKATERVÉT : 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság üléseit a Képviselő-testület ülését 
megelőző hét keddi napján 17 órakor tartja (a rendkívüli ülések időpontja ettől 
eltérhet). 
Amennyiben zárt ülés tartása is szükséges, arra a nyilvános ülés előtt 16.30-17.00 órakor 
kerül sor. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (de ettől eltérő helyszín is lehet). 
 
2014. február 18. 

• A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2014. évi munkatervének 
elfogadása 

• Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének véleményezése 
• Tájékoztató: 

- a március 15- i ünnepség szervezéséről 
- egyéb aktuális feladatokról 

 
2014. március 18. 

• Civilszervezetek részére kiírt pályázatok véleményezése, 
• Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása (zárt ülés) 

 
2013. április 22. 

• Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók véleményezése 
• Az Alsónémedi Sportegyesület éves beszámolója 
• Helyi kitüntetésre javaslattétel 
• Beszámoló a Halászi Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2013-as évéről 
• Tájékoztató: 

- Gyermeknap megszervezése, 
- Pedagógusnap megünneplése, 
- Előkészület: június 4. Trianoni békeszerződés. 
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2014. június 17. 
• Oktatási, nevelési évről szóló beszámolók véleményezése az oktatási és nevelési 

intézményekben,             
• Helyi kitüntetésről szóló javaslat véleményezése, 
• Tájékoztató: 

- Augusztus 20-i ünnepséggel  kapcsolatos feladatok, 
- Falunapi rendezvénysorozat ( búcsú, szüreti bál,főzőverseny stb.). 

 
2014. szeptember 02. 

• Tanévkezdés tárgyi és személyi feltételei az oktatási, nevelési intézményekben, az 
óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai, 

• Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése, 
• Tájékoztató: 

- Búcsú, 
- Falunapok, 
- Szüreti bál,              
- Idősek Világnapja , 
- Október 23-i ünnepség előkészületeiről.             

 
2014. október 21. 

• Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának véleményezése. 
 
2014. november 18. 

• Tájékoztató:  
- Mikulásnapi előkészületek, 
- Adventi készülődés (karácsonyi gyertyagyújtás, élő betlehem stb.) 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Török Lajosné elnök 
 
 
2. napirend: Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének véleményezése 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

 
Vincze József elmondja, hogy a koncepcióhoz képest változások történtek a költségvetésben. 
Ennek fő oka, hogy a Heti Válaszban megjelent cikk alapján hamarosan várható az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásáról szóló BM rendelet. 
Az összes támogatás 450-500 MFt lehet, mely összeget 4 évre elosztva kaphatnak meg az 
önkormányzat, de a megoszlás módjáról még nincs információ. 
Javaslata szerint a központi orvosi rendelő felépítésére 360 MFt-ot, útépítésre 97,2 MFt-ot 
kellene a költségvetésből tartalékba helyezni és ezekre a beruházásokra igényelni a 
támogatást. 
Fontos beruházások lennének még a járdaépítések, az óvoda álmennyezetének elkészítése, a 
kerékpárút erdőkiváltása, a Vörösmarthy utcai villanyvezetékek kiváltása, az ezekre szánt 
összegek kerülnének a beruházási sorra. 
 
Az iskolával egyeztettek arról, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is 1.300 eFt-ot különítene 
el az önkormányzat a költségvetésbe a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók táboroztatására 
és szabadidős tevékenységek finanszírozására, azonban a kifizetés nem teljes összeggel az 
Alapítványon keresztül történne, hanem egy része a KLIK-nek kerül utalásra. Direkt 
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támogatást az önkormányzat nem adhat az iskolának, a KLIK-kel még egyeztetni kell, de ez 
alapvetően egy technikai kérdés. 
 
A Széchenyi Napokat 800 eFt-tal támogatná az önkormányzat a Művelődési Házon keresztül. 
 
Az egyházak és Nagyajta támogatása, illetve bérfejlesztés is szerepel a költségvetésben. 
 
Zsin Géza javasolja, hogy legyen ez határozati javaslat, konkrét összeggel. 
 
Török Lajosné kérdezi, hogy hogyan lett az ASE támogatása 9 MFt a koncepcióban tervezett 
5,5 MFt helyett? 
 
Vincze József elmondja, hogy a tavalyi támogatáshoz hozzájött még a TAO önrész 2 MFt-tal, 
amit az ASE bérleti díjban visszafizet. Ezzel az összeggel nőtt a támogatás, de ezt az ASE az 
ABÉVA Kft-nek visszafizeti. 
 
Török Lajosné kérdezi, hogy mit jelent a Kovács-Dustman Kft. elmaradása, mikor fognak 
fizetni? 
 
Vincze József elmondja, hogy a november-decemberi elszámolás a költségvetés készítéséig 
még nem érkezett meg, nincsenek késedelemben. 
 
dr. György Balázs egyetért a beemelésekkel, a BM rendelet szerinti támogatás tervezett 
felhasználásával. Kérdezi, hogy a Dunavölgyi VT-nek nyújtott támogatás nem díj? Milyen 
ilyen címszóval szerepel? 
 
Vincze József elmondja, hogy a számviteli törvény szerint a támogatások közé kell sorolni. 
 
dr. György Balázs érdeklődik az egészségügyi szűrésekre szánt összeg felhasználásáról. A 
tavalyi keret nem fogyott el. 
 
Vincze József elmondja, hogy a PSA szűrés számlája nemrég érkezett be. Méhnyakrák szűrés 
volt, lehet, hogy ez idén ingyenes lesz. A tüdőszűrés 18-40 év közöttieknek most már nem 
ingyenes. papp doktor úrral egyeztettek, hogy milyen szűréseket lenne még érdemes 
megvalósítani. A keretösszeg fel lesz használva hasznos célokra. 
 
dr. György Balázs javasolja, hogy a Nagyajtának szánt 500 eFt-os összeget emeljék meg 1 
MFt-ra, mivel nemrégiben leégett az orvosi rendelőjük. 
Kérdezi, hogy miért szerepel a művelődési ház bevételei között bérleti díj, ha eddig nem volt 
ilyen tétel? 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy sikerült végre kiharcolni, hogy a művelődési háznál keletkező 
bérleti díj bevétel náluk is maradjon. 
 
Vincze József elmondja, hogy nem kellett kiharcolni. Eddig erre nem volt törvényes 
lehetőség, az idei évtől lehet ezt törvényesen megtenni. De ezt a 1,5 MFt-t eddig is megkapta 
a művelődési ház, mint működési támogatás. 
 
Vincze József elmondja, hogy Képviselő-testületi határozat született korábban az Opál Ház 
hasznosítására. Egy szakértő azt mondta, hogy nem érdemes meghagyni a nagy 
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üzlethelyiséget. vagy kisebb boltokat kellene a földszinti részben kialakítani, vagy átadni az 
egész épületet kulturális célokra. 
 
Jobbágy Ilona egyetért ezzel a koncepcióval. A régi művelődési házban tarthatatlanok a 
körülmények, jobb lenne, ha egy helyen lenne lehetőség a kulturális rendezvények 
megtartására. Az Opál Házban a fűtési rendszer állapota katasztrofális. 
 
dr. György Balázs véleménye szerint ezt a témát már korábban megbeszélték és elfogadták a 
kulturális célú hasznosítást. 
 
Vincze József elmondja, hogy korábban arról volt szó, hogy egy üzlet legyen kialakítva, a 
többi rész legyen a kultúráé. 
 
dr. György Balázs kérdezi, hogy mi indokolja a társadalmi és szociálpolitikai juttatások 4 
MFt-os csökkenését? 
 
dr. Percze Tünde elmondja, hogy tételesen végignézték, hogy melyik támogatás, segély került 
más hatáskörbe. van olyan tétel, aminek csak a 10%-át kell a költségvetésben szerepeltetni, 90 
% csak a kifizetéskor kerül bele. 
 
Vincze József elmondja, hogy a pénzügy a várható teljesítés önkormányzatra eső részére lett 
tervezve. 
 
Török Lajosné dr. György Balázs javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága dr. György Balázs javaslatára 5 igen 1 tartózkodás 
szavazat alapján javasolja a Képviselő-testület felé Nagyajta testvértelepülés 
támogatásának 500.000 Ft-tal való megemelését a leégett orvosi rendelő 
helyreállításának támogatására. 
 
Szántó Erzsébet javasolja, annak megtárgyalását, hogy lenne-e lehetőség a pedagógusok 
részére Pedagógus nap alkalmából valamilyen jelképes elismerést nyújtani. 
 
Vincze József nem támogatja az általános jutalmazást. Hétfőn tárgyalmi fog az iskola 
vezetőségével, megbeszélik majd, hogy van-e lehetőség a teljesítmény-arányos jutalmazásra. 
 
Dr. György Balázs egyetért ezzel és javasolja, hogy a jutalmazás az óvodapedagógusokat is 
érintse. 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága Szántó Erzsébet javaslatára 6 igen szavazat alapján 
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy tárgyalja meg a helyi pedagógusok Pedagógus 
Napi elismerésének lehetőségét. 
 
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2014. (II.18.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 2014. évi költségvetést a módosításokkal javasolja 
elfogadni. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Török Lajosné bizottsági elnök 
 
 
3. napirend: Tájékoztató  a március 15-i ünnepség szervezéséről, aktuális feladatokról 
Előterjesztő: Jobbágy Ilona 
 
Török Lajosné felkéri Vincze József polgármestert a március 15-i ünnepségen az ünnepi 
beszéd elmondására. 
 
Vincze József a felkérést elfogadja. 
 
Jobbágy Ilona tájékoztatja a Bizottságot a március 15-i ünnepség előkészületeivel, valamint 
az I. világháborús megemlékezés-sorozattal kapcsolatban kéri, hogy a Bizottság járuljon 
hozzá egy Emlékbizottság felállításához. Tagoknak javasolja az iskola részéről Nagyné 
Ligetfalvi Magdolnát, az önkormányzat részéről dr. György Balázst és Zsin Gézát, a lakosság 
részéről Szász Ernőt, a Művelődési Ház részéről Bálint Istvánt és magát. 
 
Szabó Éva javasolja továbbá Tolnai Zoltánt. 
 
Jobbágy Ilona egyetért, de gond lehet, hogy ő nem helyben dolgozik. 
 
Zsin Géza köszöni a felkérést, de maga helyett javasolja inkább Gödöllei Gedeont felkérni. 
 
Egyéb javaslat nem érkezik. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2014. (II.18.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár kezdeményezésére és szervezésében 7 tagú I. világháborús 
Emlékbizottság alakuljon. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Török Lajosné bizottsági elnök 
 
Jobbágy Ilona tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Széchenyi Napok keretében az idei évben is 
meghívták a nagyajtai diákokat, 15-20 gyermek jönne el, elsősorban hátrányos helyzetűek. A 
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programköltségeket a művelődési ház keretéből finanszíroznák, a buszköltség kifizetésére kér 
támogatást az önkormányzattól. 
Elmondja továbbá, hogy az alsónémedi énekkarokat meghívták Nagyajtára a júniusi 
Dalárdatalálkozóra, itt is kéri az útiköltség támogatását. A két utazás összesen kb. 1 MFt 
költséget jelent. 
 
Szántó Erzsébet támogatja mind a gyerekek, mind az énekkarok részére az útiköltség 
finanszírozását. 
 
Egyéb hozzászólás nem érkezik. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2014. (II.18.) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy támogassa a 
2014. évi Széchenyi Napok keretében a nagyajtai Kriza János Általános Iskolából 
meghívott delegáció útiköltségének, valamint a 2014. júniusában Nagyajtán tartandó 
Dalárdatalálkozóra meghívást kapott alsónémedi énekkarok útiköltségének részbeni 
vagy teljes finanszírozását. A költségek fedezetére 1 MFt keretet javasol elkülöníteni a 
költségvetésben. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Török Lajosné bizottsági elnök 
 
 
Egyéb hozzászólás nem érkezik, Török Lajosné bizottsági elnök az ülést 18.05 perckor 
lezárja. 

 
 
kmf. 

 
 
 
 Török Lajosné elnök      Zagyva Gabriella jkv. 


