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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 

Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2011. október 18 - án 17 órakor 
megtartott 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 4 fő. 
 
Ismerteti a kiküldött napirendet, és megkérdezi, hogy van-e módosító vagy kiegészítő 
indítvány.  
 
Török Lajosné megállapítja, hogy módosító javaslat nincs, ezért javasolja a napirendi pontok 
jóváhagyását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

219/2011. (X.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 

Megérkezett Zsin Géza képviselő, jelen van 5 fő. 
 
Napirend: 
 
Nyilvános ülés: 
 
1.)  Az óvodai nyitva tartás tapasztalatai. 

Előterjesztő: Mikusné Végh Magdolna óvodavezető 
 

2.)  Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány Kuratóriumába új tag 
választása. 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 

3.)  Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása. 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
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4.)  Tájékoztató a szeptemberi rendezvények tapasztalatairól. 
Előterjesztő: Jobbágy Ilona 
 

5.)  Az október 23-i ünnepség előkészítése és a 2011-ben még várható programokról 
tájékoztatás. 
Előterjesztő: Jobbágy Ilona 
 

6.)  Kezdeményezés a 2010. évi X FACTOR győztesek koncertjére. 
Előterjesztő: Józan Sándor és Józan Krisztián. 
 

Zárt ülés: 
 

7.)  Segélyezési ügyek. 
Előterjesztő: Nagy Ibolya és Somogyi Istvánné igazgatási előadók 
 

Napirend tárgyalása 
 

1.) Az óvodai nyitva tartás tapasztalatai.  
     Előterjesztő: Mikusné Végh Magdolna óvodavezető 

      (előterjesztés csatolva) 
 
Török Lajosné átadja a szót Mikusné Végh Magdolnának. 
 
Mikusné Végh Magdolna előadja, hogy nekik a nyári szüneten kívül 5 nevelés nélküli 
munkanapjuk van. Ezt felnőtt karácsony vagy felnőtt kirándulásra szokták felhasználni. 
Sokféle nyári nyitva tartásuk volt már. Volt, amikor 6 hétig voltak zárva, volt 5 hét, volt 4 hét 
és jelenleg 3 hét Hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy 4 hét a leg ideálisabb. A jelenlegi 
óvodai nyári szünet végén még nem volt szükség a nyitva tartásra, ezért indítványozta, hogy 
egy héttel, (az augusztus 20-a utáni héttel) még meghosszabbítsák a szünetet.  
 
Török Lajosné megkérdezi, hogy van-e hozzászólás? 
 
Nem volt. 
 
Török Lajosné szavazásra teszi fel a határozati javaslatot és kéri az elfogadását.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

220/2011. (X.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatairól 
szóló tájékoztatót. 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2012-es évben az óvoda nyári nyitva tartását 
az alábbiak szerint engedélyezze: 
Összevonás ideje: 2011. június 20-tól 2011. július 29. 
Összevonás helye: Rákóczi úti épület. 

Határozat folytatása a következő oldalon. 
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Nyári szünet mindkét épületben: 2012.július 30-tól 2012. augusztus 24-ig. 
Nyitás Szent István téren: 2012. augusztus 27. hétfő. 
Rákóczi úti épületben: 2012. szeptember 3. hétfő 
Összevonás: 2012. augusztus 27. – 2012. szeptember 2. 
Összevonás helye: Szent István téri épület 
A változásról a szülőket időben tájékoztatni kell. 
 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: óvodavezető 
 

2.) Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány Kuratóriumába új tag        
választása. 
      Előterjesztő: Vincze József polgármester 

        (előterjesztés csatolva) 
 
Török Lajosné átadja a szót Vincze József polgármesternek. 
 
Vincze József kifejti, hogy egy korábbi testületi ülésen határozat született arról, hogy az 
Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért közalapítvány kuratóriumába Horváth Éva lemondott 
tag helyett egy új tagot delegáljunk. Ennek a határozatnak eleget téve javasoljuk Petrásovics 
Rékát új kuratóriumi tagnak.   
 
Török Lajosné megkérdezi, hogy van-e hozzászólás vagy kérdés. 
 
Sem kérdés, sem hozzászólás nem volt.  
 
Török Lajosné felteszi szavazásra a határozati javaslatot és kéri annak megszavazását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 3 igen 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

221/2011. (X.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány 3 fıs 
kuratóriumába a lemondott Horváth Éva tag helyett - mint alapító – Petrásovics Réka 
2351 Alsónémedi, Templom u. 23/A. 2. ajtó szám alatti lakost delegálja. 
1./ A testület kéri a jegyzıt, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjék. 
 
Határidı: 2011. november 25. 
Felelıs: jegyzı 
 

3.) Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása. 
     Előterjesztő: Vincze József polgármester 
     (előterjesztés csatolva) 

 
 



Kulturális jkv2011.10.18.nyilt 
 4.) Tájékoztató a szeptemberi rendezvények tapasztalatairól. 

 4 

Megérkezett Hufnágl-Juhász Judit Etelka bizottsági tag 
jelen van 6 fő. 

 
Török Lajosné megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a témához? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Török Lajosné szavazásra teszi fel a határozati javaslatot és kéri annak megszavazását. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

222/2011. (X.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta a méhnyakrák elleni védıoltás támogatására 
vonatkozó javaslatot. 
Az Alsónémedin bejelentett lakcímmel rendelkezı 14-18 éves leányok Cervarix 3 
oltásból álló árának 50 %-át átvállalja, amennyiben a szülı az oltóanyag másik 50 %-át 
vállalja. 
Határidı:  értelemszerő 
Felelıs:      Dr. Szlivka Gabriella gyermekorvos 
Kapják :     Dr. Szlivka Gabriella 

       Pénzügyi iroda 
 

4.) Tájékoztató a szeptemberi rendezvények tapasztalatairól.  
     Előterjesztő: Jobbágy Ilona 
 

Török Lajosné felkéri Jobbágy Ilonát, hogy tartsa meg beszámolóját. 
 
Jobbágy Ilona köszöni szépen a segítséget mindenkinek. Megelégedéssel zárták a 3 napot, 
amit a faluház 15. évfordulójára és egyéb más jubileumokra rendeztünk. Mind a 3 napon 
tartalmas programmal tudtunk a célközönségnek szolgálni. Igazán sikerült a községnek 
valamennyi korosztályát megmozgatni. A tapasztalatokat már összegeztük, ami hibáink voltak 
azokból igyekszünk tanulni. Jóleső érzéssel töltött el bennünket, hogy ilyen sok érdeklődő 
volt és, hogy Alsónémedi ennyire képes összefogni és megmozdulni és erre igény is van. Ha 
van kérdés szívesen válaszolok. 
 
Szántó Erzsébet elmondja, hogy gratulálni szeretne ehhez a 3 napos rendezvényhez. Igaz, 
hogy sokan segítettünk, de a munka nagy részét az Inci végezte és úgy gondolom, hogy 
remekül. Semmi rosszat nem hallottam erről a 3 napról, csak jót és ehhez gratulálni szeretnék. 
Felajánlom, hogy a későbbiekben is segítünk, ha szükség lesz rá.  
 
Török Lajosné egyetért Szántó Erzsikével, valóban nagyon sok munka volt ebben a 3 napban. 
Aki részt vett ebben a 3 napban láthatta, hogy milyen sokrétű, milyen színes kavalkád volt. Jó 
volt látni, hogy ennyi embert össze lehet fogni. 
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Dr. György Balázs elmondja, hogy volt egy javaslata a diófával kapcsolatban, hogy elmaradt 
az ültetés a 15. évfordulóval kapcsolatban. Találni kell, egy olyan helyet neki ahol jól érzi 
magát. 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy az egész kert rendezése elmaradt, mert nem volt már rá idő., de 
jövőre bepótolják.  
 
Józan Sándor kifejti, hogy nagyon jó érzés volt látni  a szüreti felvonuláson a rengeteg hintót 
és résztvevőt.  
 
Éva elmondja, hogy mindenki tudja, hogy ez a három nap nem annyiból állt, hogy jelen 
voltak, hanem nagyon nagy munka van az előkészületekben. Gratulál a megszervezéséhez. 
 
Mikusné Végh Magdolna elmondja, hogy nagyon jó volt az a meseelőadás. Ma már kiment a 
divatból a magyar népmese, pedig igazi csodálatos értékkel bír.  
 
Juhász Zoltán kérdezi, hogy a kemenceépítésről is szó volt, mi ért nem lett belőle semmi? 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy sajnos a kert építése az idén elmaradt, majd jövőre szeretné 
bepótolni a diófaültetést és a kemenceépítést is.  
 

  

 5.) Az október 23-i ünnepség előkészítése és a 2011-ben még várható 
programokról tájékoztatás. 
      Előterjesztő: Jobbágy Ilona 

  
Török Lajosné átadja a szót Jobbágy Ilonának. 
 
Jobbágy Ilona beszámol az okt. 23-i előkészületekről. Már megvannak a plakátok, amik 
kikerülnek az utcára. Az újságban is időben megjelent tájékoztatás és a meghívó. 6 órakor az 
Opál-házban tartanak ünnepséget. Először a gyerekek műsora lesz majd, utána Tholt Mária 
doktornő fog előadást tartani az 56-os eseményekről. Ő, mint akkori egyetemista a 
legközelebbről tapasztalta meg az eseményeket. Utána fáklyás felvonulást szervezünk, majd a 
koszorúzás lesz. 
 

  

6.) Kezdeményezés a 2010. évi X FACTOR győztesek koncertjére. 
     Előterjesztő: Józan Sándor és Józan Krisztián. 

      (Előterjesztés csatolva.) 
 
Török Lajosné átadja a szót Józan Sándor képviselőnek. 
 
Józan Sándor elmondja, hogy szeretnék meghívni a 2010 évi X FACTOR győzteseit egy 
koncertre és ezzel meglepni a község lakosságát karácsonyra. Kérjük a bizottságot, hogy 
támogassa elképzelésünket. 3 fiút és a Nyári lányokat hívnánk meg. Kértem már a 
hangosításra is árajánlatot, kellenek biztonsági őrök, legalább 10 fő. Sok embert vonzana ez a 
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koncert, szinte minden korosztály szereti őket. Előzetes számítások alapján kb. 1,5 millióba 
kerülne. Azt még nem tudjuk, hogy mennyibe kerül a biztosítás. 
 
Szabó Éva véleménye, hogy most volt hagyományőrzésként a falunap, biztosan örülnének a 
fiatalok ennek a koncertnek. Még tisztázni kéne, hogy bevételes lesz, vagy ingyenes. 
 
Józan Sándor kifejti, hogy ez az ingyenes koncert árajánlata, ha belépőjegyes lenne, annak 
más díjazása. 
 
Szántó Erzsébet úgy gondolja, hogy fél éven belül két nagy koncertet rendezni, ami közel 3 
millió forint költségvetésű az luxus. Takarékos költségvetése van az önkormányzatnak. Közel 
vannak Pesthez, a fiatalok bár mikor elmehetnek koncertre. A sportcsarnok nem zeneterem, 
nagyon rossza az akusztikája.  
 
Zsin Géza kifejti, hogy neki ezek a nevek nem mondanak semmit. Nemrég még 50 ezer 
forinton garasoskodtak. A mai világban 1,5 millió forintot koncertre költeni, nem a legjobb 
ötlet. Az sem minden, hogy milyen a célközönség, aki elmegy. 
 
Török Lajosné kifejti, hogy sokszor éri kritika a falut, hogy helyben nem kínálunk semmi 
szórakozást a fiataloknak.  
 
Hufnágl-Juhász Judit Etelka elmondja, hogy Bugyin is rendeztek egy ilyen koncertet, ahol kb. 
1000 fő volt. Szükség van biztonsági őrökre. Ott a Szent István napok keretében lettek 
meghívva. Nagyon népszerű volt. Lehetne olyat szervezni, hogy retró discó, és csak egy 
fellépőt hívni.  
 
Vincze József is támogatja az ötletet, csak ne karácsony előtt legyen. Advent idején nem ilyen 
műsort kellene szervezni. Legyen betéve a jövő évi műsortervbe. Nem javasolja ingyenesre, 
esetleg az iskolások kapjanak 1 jegyet ingyen. 
 
Józan Sándor vitatkozik azzal az állítással, hogy a sportcsarnoknak rossz az akusztikája.  
 
Szántó Erzsébet kifejti, hogy nem bántja a tornacsarnokot, de azt mondták a koncerten 
jelenlévők, hogy élvezhetetlen volt a zene, csak a dübörgést lehetett hallani. A mai 
fiataloknak csak egy DJ. kell. 
 
Juhász Zoltán elmondja, hogy üres csarnokot valóban nem lehet hangosítani, de, ha van benne 
800 ember, akkor más a hangzás. 
 
Dr. Percze Tünde elmondja, hogy lehet szavazást tartani a fiatalok között, hogy kiket 
szeretnének látni.  
 
Zsin Géza elmondja, hogy arról volt szó, hogy a tó körül havonta egy rendezvény lehet.  
 
Dr. Percze Tünde ez egy egyszeri alkalom, de lehet szervezni egy koncert sorozatot.  
 
Török Lajosné szavazásra teszi fel a koncert lehetséges időpontját.  
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

223/2011. (X.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta Józan Sándor és Józan Krisztián kezdeményezését 
a 2011. december 17-re, a Sportcsarnokban tervezett, a 2010. évi X-FAKTOR döntősök 
koncertjére vonatkozóan 
A Bizottság azt javasolja a Képviselő testületnek, hogy a koncert 2012-ben legyen 
megrendezve. 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Török Lajosné 
Török Lajosné megkéri Jobbágy Ilonát és a szerkesztő bizottság tagját, hogy a lakossági 
szavazás megoldásáról gondoskodjanak. 
 
További kérdés hozzászólás nem lévén Török Lajosné a nyilvános ülést bezárja, és zárt ülést 
rendel el. 
 

kmf. 
 
 

 
Török Lajosné elnök        Jakab Ágnes jkv. 


