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Alsónémedi Nagyközség 
   Önkormányzatának 
 Polgármesteri Hivatala 
 
 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottságának, 2015. október 20 - án megtartott üléséről. 

 
Nyilvános ülés 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

98/2015. (X.20.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága a napirendi pontokat a meghívó szerint elfogadja azzal a 
módosítással, hogy a zárt ülés 3. napirendi pont: A 70 éven felüliek támogatását, a 
nyilvános ülésen a 6. napirendi pont: Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatellátás módjáról és a szervezeti kereteiről való döntés 
meghozatalárra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 
ZÁRT ÜLÉS KÖVETKEZIK 
 
Nyilvános ülés  - külön jegyzőkönyvezve 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

133/2015. (X.20.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek  a muzeális intézményekről és a 
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. torvény 78.§ (5) 
bekezdés b, pontja alapján  a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

134/2015. (X.20.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy olyan döntést hozzon, 
miszerint a jövőben  nem kívánja folytatni a védőnői nőgyógyászati szűrést. 
 
Határidő: azonnal.                        
Felelős: bizottsági elnök 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

135/2015. (X.20.) sz. bizottsági határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, hogy  
 

1. 2016. január 1-jétől továbbra is a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa által fenntartott intézménnyel (az intézmény jelenlegi neve: 
„Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ) Kívánja ellátatni a házi 
segítségnyújtást, a jelzőrendszer házi segítségnyújtás biztosítását, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
jelentős módosításaiból fakadó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra háruló 
feladatokat; 

 
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal.                        
Felelős: bizottság elnöke 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2015. október 20. 
 
 
         Jakab Ágnes jkv. 


