
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbiak szerint fogadja el  

2015. évi MUNKATERVÉT : 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság üléseit a Képviselő-testület ülését 
megelőző hét hétfői 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). 
 
2015. január 20. 
 

• A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. évi munkatervének 
elfogadása 

• Tájékoztató: 
o a 2015. évi kulturális programokról, 
o a Magyar Kultúra Napjáról, 
o a Faluházi estékről.  

 
2015. február 16. 
 

• Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének véleményezése 
• Tájékoztató: 

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

 
2015. március 16. 
 

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

 
2015. április 20. 
 

• Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók véleményezése 
• Az Alsónémedi Sportegyesület éves beszámolója 
• Helyi kitüntetésre javaslattétel 
• Beszámoló a Halászi Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2014-es évéről 
• Tájékoztató: 

o Gyermeknap megszervezése, 
o Pedagógusnap megünneplése, 
o Előkészület: június 4. Trianoni békeszerződés 

 



2015. június 15. 
 

• Oktatási, nevelési évről szóló beszámolók véleményezése az oktatási és nevelési 
intézményekben     

• Helyi kitüntetésről szóló javaslat véleményezése 
•  Tájékoztató: 

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

 
 
2015. szeptember 07. 
 

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

• Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése 
• Tájékoztató: 

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

 
2015. október 19. 
 

• Október 23-i ünnepség megszervezése 
• Idősek napja megszervezése 

 
2015. november 16. 
 

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

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Szántó Erzsébet elnök 
 
 
Alsónémedi, 2015. január 13. 
 
 
          Szántó Erzsébet sk. 
            bizottság elnöke  


