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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

2016. április 19-én  
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága  6 igen 1 tartózkodás szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2016. (IV.19.) KESZ bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága a napirendet az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Napirend: 
Zárt ülés: 
1.) Szociális ügyek  

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők 
2.) Helyi kitüntetésre szóló javaslattétel elbírálása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Nyilvános ülés: 
1.) A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló véleményezése 

Előterjesztő: Vincze József polgármester 
2.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók véleményezése 

Előterjesztők: háziorvosi ügyelet, háziorvosok, gyermekorvos, védőnők, fogorvos 
3.) Az Alsónémedi Sportegyesület éves beszámolójának véleményezése 

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök 
4.) Civil szervezetek részére kiírt pályázatok véleményezése 

Előterjesztő:  Vincze József polgármester 
5.) A Helyi kitüntetésekről szóló 12/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati rendelet 

módosítása – véleményezés 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

6.) Szóbeli beszámoló és tájékoztatások: 
– Gyermeknap megszervezése, 
– Pedagógusnap megszervezése, 
– Trinanoni békeszerződés – megemlékezés előkészületei 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szántó Erzsébet elnök 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
38/2016. (IV.19.) KESZ bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a Polgármester vegye fel a kapcsolatot Geiger 
Istvánnal a Magyar Cserkészszövetség szervezeti egységeként működő 923.sz. Pázmány 
Péter Cserkészcsapat parancsnokával az Alsónémedin működő őrs támogatásával 
kapcsolatban. A Bizottsága javasolja a Cserkészcsapat részére az általános tartalék 
terhére 50.000 Ft támogatás biztosítását a pályázatban megfogalmazott célokon, 
feladatokon kívüli egyéb célok megvalósítására, melyek segítségével növekedhet a helyi 
csoport aktivitása, taglétszáma, jelenléte, láthatósága a településen. 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
39/2016. (IV.19.) KESZ bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta a 2016. évre a civil szervezetek részére kiírt 
pályázati támogatást az alábbiak szerint javasolja elosztani: 
 

Sorszám Név  
Javasolt 
összeg 

1 Magyar Cserkészszövetség  50 000 Ft 

2 Napfény Mazsorett  250 000 Ft 

3 
Alsónémedi Traktorfesztivál 
Egyesület 

300 000 Ft 

4 Cseppek Gyermektánccsoport 150 000 Ft 

5 Alsónémedi Nyugdíjas Klub 350 000 Ft 

6 Chek-Nisszá Csapat 80 000 Ft 

7 Boróka Néptáncegyüttes 170 000 Ft 

8 SanDa TeAm 50 000 Ft 

Összesen: 1 400 000 Ft 

 
 
Határidő: 2016. április 27. 
Felelős: Szántó Erzsébet elnök 
 



 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 
40/2016. (IV.19.) KESZ bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta és a helyi kitüntetésekről szóló 12/2012.(IV.24.) 
önkormányzati rendelet módosítását az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni: 
 

2.§. (2) A kitüntetések adományozásáról szóló javaslatot az adományozást 
megelőző évben legkésőbb november 10-ig írásban kell benyújtani a település 
polgármesteréhez. 
 
2.§. (4) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület az adományozást 
megelőző év novemberi testületi ülésén dönt a beérkezett javaslatokról. 

 
A módosítási javaslat további pontjait változatlan tartalommal javasolja elfogadni. 
 
Határidő: 2016. április 27. 
Felelős: Szántó Erzsébet elnök 
 
 
 
Alsónémedi, 2016. április 19. 
 
 
        Zagyva Gabriella 
         jkv. 
 
 


