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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

2016. február 16-án  

megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága Szántó Erzsébet javaslatára 7 igen szavazat alapján a Beszámoló a 

Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről – véleményezés, valamint a Tájékoztató a 

március 15-i ünnepség szervezéséről, egyéb aktuális feladatokról témákat a Nyílt ülés 1. 

naprendi pontjában tárgyalja. 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

8/2016. (II.16.) 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 

Nyilvános ülés: 

 

1.) Beszámoló a Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről – véleményezés és 

Tájékoztató a március 15-i ünnepség szervezéséről, egyéb aktuális feladatokról. 

Előterjesztő: Jobbágy Ilona intézményvezető 

2.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  

3.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása – véleményezés 

Előterjesztő: Vincze József polgármester  

4.) Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelme csarnok és pályahasználat iránt – 

véleményezés 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök 

 

 

  



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

11/2016. (II.16.) KESZ bizottsági határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadásra javasolja a 

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolóját. 

 

Határidő: 2016. február 24. 

Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága a Széchenyi István Általános Iskola kéréseit megtárgyalta és 7 igen 

szavazat alapján javasolja a 2016. évi költségvetésben – összeg meghatározása nélkül – 

szerepeltetni az alábbi tételeket: 

- Az iskola mindennapos zavartalan működése érdekében dologi kiadásokra összeg 

biztosítása 

- Új informatika terem kialakítása, felszerelése 

- 35 éves jubileumát ünneplő pedagógusok juttatása (4 havi alapbér 50 %-a) 

A fenti tételek összegszerű meghatározását a zárszámadás elfogadása után, a pénzmaradvány 

terhére javasolják biztosítani. 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

12/2016. (II.16.) KESZ bizottsági határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbi 

módosításokkal javasolja elfogadni: 

A 2016. évi költségvetésben – összeg meghatározása nélkül – javasolja szerepeltetni az 

alábbi tételeket: 

- Az iskola mindennapos zavartalan működése érdekében dologi kiadásokra összeg 

biztosítása 

- Új informatika terem kialakítása, felszerelése 

- 35 éves jubileumát ünneplő pedagógusok juttatása (4 havi alapbér 50 %-a) 

A fenti tételek összegszerű meghatározását a zárszámadás elfogadása után, a 

pénzmaradvány terhére javasolják biztosítani. 

 

Határidő: 2016. február 24. 

Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök 

 

 

 

  



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

13/2016. (II.16.) KESZ bizottsági határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága a településen működő civil szervezetek részére a 2016. évi 

pályázat kiírását a melléklet szerinti tartalommal javasolja. 

 

Határidő: 2016. február 24. 

Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

14/2016. (II.16.) KESZ bizottsági határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága megtárgyalta az Alsónémedi Községért Közalapítvány kérését a 

IV. Alsónémedi Családi Sportnap” megrendezésére, valamint az iskolai sportpálya 

nagyközönség számára való használatára vonatkozóan, melyek alapján 

1. javasolja a Családi Sportnap megrendezéséhez a Sportcsarnok komplexum 

(sportcsarnok, aula, kis tornaterem, udvar, emeleti edzőterem) térítésmentes 

használatának biztosítását 2016. április 16 -i időpontban. 

2. javasolja a futópálya térítésmentes használatának biztosítását a nagyközönség 

számára, az ABÉVA Kft.-vel egyeztetett időpontokban, a közalapítvány anyagi 

felelősségvállalása és az igénybevevők saját felelősségvállalása mellett. 
 

Határidő: 2016. február 24. 

Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

15/2016. (II.16.) KESZ bizottsági határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága megtárgyalta a 2016. évi munkatervet és azt az alábbiak szerint 

fogadja el: 

  



Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság az alábbiak szerint fogadja el 

2016. évi MUNKATERVÉT: 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság üléseit a Képviselő-testület ülését 

megelőző hét keddi napján 16 órakor tartja (a rendkívüli ülések időpontja ettől 

eltérhet). 

Amennyiben zárt ülés tartása is szükséges, arra a nyilvános ülés előtt 15.30 órakor kerül 

sor. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (de ettől eltérő helyszín is lehet). 

 

2016. január 26. 

 

 A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2016. évi munkatervének 

elfogadása 

 A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének véleményezése 

 Tájékoztató: 

o a 2016. évi kulturális programokról, 

o a Magyar Kultúra Napjáról, 

o a Faluházi estékről. 

o Művészeti Iskola beszámolója 

 

2016. február 16. 

 

 Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének véleményezése 

 Beszámoló a Halászi Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015-ös évéről 

 Tájékoztató: 

o  a március 15-i ünnepség szervezéséről, 

o egyéb aktuális feladatokról. 

 

2016. március 22. 

 

 Civilszervezetek részére kiírt pályázatok véleményezése 

 Helyi kitüntetések átadása időpontjának módosítása 

 Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása (zárt ülés) 

 

2016. április 19. 

 

 Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók véleményezése 

 A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló véleményezése 

 Az Alsónémedi Sportegyesület éves beszámolója 

 Helyi kitüntetésre javaslattétel 

 A 35 éves jubileumi jutalmazás szabályozása 

 Tájékoztató: 

o Gyermeknap megszervezése, 

o Pedagógusnap megszervezése, 

o Előkészület: június 4. Trianoni békeszerződés 



2016. június 21. 

 

 Szivárvány Napköziotthonos Óvoda nevelési évről szóló beszámolójának 

véleményezése 

 Helyi kitüntetésről szóló javaslat véleményezése 

 Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Iskola munkájáról 

 Felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulók támogatási rendszerének 

áttekintése 

 Tájékoztató: 

o Augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatos feladatok 

o Falunapi rendezvénysorozat (búcsú, szüreti bál, pörkölt fesztivál stb.) 

o Búcsú előkészületei 

o Falunapok előkészületei 

 

2016. szeptember 20. 

 

 A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda tanévkezdésének tárgyi és személyi 

feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai – véleményezés 

 Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatása 2015/16-os 

nevelési évről és a 2016/17-es tanévkezdés változásairól– véleményezés 

 Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése 

 Tájékoztató: 

o Búcsú 

o Falunapok 

o Szüreti bál 

o Idősek világnapja 

o Október 23-i ünnepség előkészületeiről 

 

2016. október 18. 

 

 A felújított művelődési ház átadási ünnepségének és  jubileumi év szervezési 

munkáinak előkészítése 

 Október 23-i ünnepség megszervezése 

 Idősek napja megszervezése 

 

2016. november 22. 

 

 Tájékoztató: 

o Mikulásnapi előkészületek 

o Adventi készülődés (karácsonyi gyertyagyújtás, élő betlehem stb.) 

o Karácsonyi gála 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szántó Erzsébet elnök 

 

 

        Zagyva Gabriella 

         jkv. 
 


