
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának E l n ö k é t ı l 
 
 
Szám: 79- 7/2011. 
 

M E G H Í V Ó! 
 
 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága soron következı ülését  

 
2011. február 15-én (kedden) 17 órára 

 
hívom össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 
    (2351 Alsónémedi, Fı út 58.) 
 
Tervezett napirend: 
Nyílt ülés: 
 
1.) A 2011. évi költségvetési rendelet véleményezése (a Képviselı-testület tagjai az 

anyagot már korábban megkapták, kérjük, hozzák magukkal). 
 Elıadó: Vincze József polgármester és Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
2.) A Széchenyi Napok programtervezete. 

Elıadó: Mayer Istvánné igazgató. 
 
3.) A Fantázia Mővészeti Iskola elsı félévi beszámolója. 

Elıadó: dr. Gálos Júlia igazgató. 
 
4.) Elıkészület a március 15-i ünnepségre. 

Elıadó: Jobbágy Ilona kulturális munkatárs. 
 
5.) Szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet véleményezése. 

Elıadó: Rozgonyi Erik címzetes fıjegyzı. 
 
6.) A Krisztus Szeretete Egyház helyiség bérletre vonatkozó kérése. 
 Elıadó: Török Lajosné elnök. 
 
Zárt ülés: 
6.) Segélyezési ügyek. 
 Elıadó: Nagy Ibolya és Somogyi Istvánné igazgatási elıadók. 
 
A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére számítok! 
 
Alsónémedi, 2011. február 08. 
       Török Lajosné sk. 

elnök 



EL-SZÁM Ellen ırzı és Számviteli Szolgáltató Kft. 
2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 16/B. II/7. Tel.: 06-24-442-710 

 
 

Alsónémedi Nagyközség  
 
J e g y z ı j é n e k ! 
 
 

Belsı ellenıri vélemény a  
2011. évi  

Költségvetési rendelettervezetrıl  
 
 

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala elkészítette a nagyközség 2011. évi költségvetési rendelet 
tervezetét, amelyet a polgármester határidıben a Képviselı-testületi ülésre beterjeszt.  
 
Az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19) Kormányrendelet 36.§-a 
elıírja a költségvetési rendelet kötelezı elemeit, melyek a következık 
 
a.) az önkormányzat és az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı 
költségvetési szervek bevételei forrásonkénti részletezettségben 
 
b.) az önkormányzat és a költségvetési szervek mőködési, fenntartási, kiadási elıirányzatai 
költségvetési szervenként és kiemelt elıirányzatonként részletezve 
 
c.)a felújítási elıirányzatok célonként 
 
d.)a felhalmozási kiadások feladatonként 
 
e.)az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben az általános 
és a céltartalékot, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési 
többlet vagy hiány összegét, a költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek 
pénzmaradványa mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a hiány külsı 
finanszírozására szolgáló bevételeket.  
 
f.)éves létszám elıirányzat költségvetési szervenként a  g.) pontban foglaltak kivételével 
 
g.)a közfoglalkoztatottak éves létszáma 
 
h.)a többéves kihatással járó feladatok elıirányzata éves bontásban 
 
i.)a mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása tájékoztató 
jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is 
figyelembe véve 
 
j.)elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi 
önkormányzat költségvetése 



 
k.)az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl készített elıirányzat-
felhasználási ütemtervet. 
 
l.)elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen 
projektekhez történı hozzájárulások. 
 
A közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettséggel kell bemutatni: 
− ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történı elengedésének összege 
− lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének 

összege 
− helyi adóval kapcsolatos kedvezmény, mentesség összege adónemenként 
− helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, 

mentesség összege 
− egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 
 
A jegyzı a költségvetési rendelet tervezetet a költségvetési szervek vezetıivel egyezteti, 
annak eredményét írásban rögzíti, majd a polgármester ezt a Képviselı-testület bizottságai elé 
beterjeszti. 
A polgármester a Képviselı-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt írásos 
véleményt.  
 
A hivatal által elkészített rendelettervezet megfelel a Kormányrendeletben elıírt tartalmi és 
formai követelménynek. 
Az elkészített táblázatokban helyesen szerepeltetik a 2010. évi III. sz. módosított 
elıirányzatot. Ennek alapján össze lehet hasonlítani a két idıszakot.  
 

 
A Bizottság és a Képviselı-testület elé beterjesztésre került a rendelet szövege és annak 
táblázatai, valamint az elıterjesztés szöveges magyarázata. 
 
Az elıterjesztésben nagyon részletesen indokolták a 2011. évre betervezett elıirányzatokat.  
 
A belsı ellenırzés megállapítja, hogy a 2011. évi költségvetési rendelettervezet megfelel az 
Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) számú kormányrendeletben 
foglaltaknak, ezért javasolom a Képviselı-testületnek ebben a formátumban való elfogadását. 

 
 
 

Szigetszentmiklós, 2011. február 05. 
 

 
 
 

                                                                            Fodor Pálné 
                                                                            belsı ellenır 



2011. március 15. 
Ünnepség az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc tiszteletére 
 

Forgatókönyv 
 
 

10 óra       Szentmise a római katolikus templomban 
                  Istentisztelet a református templomban 
 
1045 óra     Megemlékezés és koszorúzás Halászy Károly 
                  Veresmarthy József és Garay Ferenc emléktáblájánál 
                   Megemlékezı beszédet mond:  

Szappanos Zoltán nagytisztelető úr 
   Közremőködik: 
                           A református egyházközség énekkara 
 
11 óra        Községi ünnepség és koszorúzás a Szabadság téren 
   1. Irodalmi zenés összeállítás az alsónémedi 
                               Széchenyi István Általános Iskola és a 
       Fantázia Mővészeti Iskola alsónémedi 
                               tanulóinak közremőködésével 
 
                           2. Vincze József polgármester úr ünnepi beszéde 
 
                           3.  Koszorúzás 
 
Az ünnepség után a Polgármester Úr az egyházak és az iskola képviselıvel 
megkoszorúzzák Ócsán Halászy Károly sírját. 
 
 
Igények: 
  1. Dobogó, színpad 
  2. Kellékek a színpadra – zászló, zászlótartó, háttértáblák 
  3. Hangosítás 
  4. Karbantartók jelenléte 



Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselı Testület! 
  
A Krisztus Szeretete Egyház nevében nyújtom be a kérelmünket! 
A Krisztus Szeretete Egyházunk 7 éve mőködik Alsónémedin. A kezdeti csekély létszámunk 
egyre jobban növekszik, ezért gondoltunk arra, hogy a szőkös családi ház szuterénjét 
valamilyen módon nagyobb helyiségre  szeretnénk lecserélni. Egyházunk tagjai között nem 
volt lehetıség nagyobb férıhelyet találni, ezért fordultunk önökhöz segítségért.  A 
Polgármester Urat felkerestem a mai napon (2011. 02. 08.) ez ügyben, hogy helyet szeretnénk 
bérelni az Önkormányzattól. A Polgármester Úrral való beszélgetésünk közben merült fel az 
Opál ház bérbevétele, viszont az Egyház tagjaival tovább gondolkodtunk, és ekkor jutott 
eszünkbe a kihasználatlan Fı út 73. szám alatti volt Pártház épülete. Számunkra ez még 
jobban megfelelne, mivel mindenki számára elérhetı a földszintes helyiség és a zenei 
dicsıítéshez szükséges eszközök bevitele is egyszerőbb lenne. 
Alkalmaink idıpontja: heti 1 alkalom 2-3 óra 
  
Ezúton kérem a Tisztelt Képviselı Testületet, hogy valamilyen helyiséget részünkre bérbe 
adni szíveskedjenek. 
  
Hiszem hogy kérésem meghallgatásra talál és megfelelı helyet kapunk Alsónémedin is az 
egyházi alkalmaink megtartásához. 
  
Köszönöm, hogy foglalkoznak az én kérésemmel és a továbbiakban is áldott, eredményes 
munkát kívánok Önöknek.  
  
Tisztelettel: Jakab Éva 
  
 Alsónémedi 
2011. 02. 08. 



Alsónémedi Nagyközség Polgármesteri Hivatal 
Képviselı-testületének 
 
 

Beszámoló 
a Széchenyi István Általános Iskola kulturális rendezvénysorozatának 

tervezett programjáról 
 

 
 

Iskolánk nevelıtestülete a 2010 augusztusában megtartott tantestületi értekezleten úgy 
döntött, hogy pályázatot nyújtunk  „Ökoiskola”  cím elnyerésére. 
A cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, 
intézményesítetten, rendszerszerően foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható 
fogyasztás és fejlıdés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti és 
egészségvédı neveléssel.  
Ebben a tanévben az iskolanapok programja is illeszkedik a pályázatban foglaltak 
megvalósításhoz. 
 

A Széchenyi Napok idıpontja:  2011. április 17-18-19. 
 
 
Nyitónap programja:  
Helyszín: aula 
Idıpont:   április 17.    15 óra 

- Iskolánk tanulóinak mősora 
(iskolatörténeti áttekintés: 1971-tıl –az iskola átadásától- napjainkig 
Széchenyi és a természetszeretet 
Ökoiskola cím  

 
Ünnepi beszédet mond: Prof. Dr. Kiss Keve Tihamér és prof. Dr. Ács Éva 
(MTA doktorai, tudományos tanácsadók, hidrobiológusok) 
 
E napot a 8. osztályos tanulók „búcsútánca,” keringı zárja. 
Helyszín: tornacsarnok 

 
2. nap programja:  8.30 – 14 óráig 
Helyszín: az iskola épülete, udvara 
 
8.30  Majorette bemutató 
8.45  Irodalmi összeállítás a környezetvédelem jegyében, alsós tanulók mősora 
9.00  Programismertetés 
9.10  Közös zenés torna az udvarban 
9.30-tól  foglalkozások az aktív helyszíneken 
 
 
 



 
Aktív helyszínek:  
Természetes környezetünk 
 Föld pavilon 
 Víz pavilon 
 Levegı pavilon 
 Növényvilág pavilon 
 
Mesterséges környezetünk 
 Régibıl újat, hulladékból hasznosat -  kézmőves foglalkozások 
            Workshop- felsıs tanulók részére, tárgyalkotásokkal 
             
 
Testi- lelki egészségünk 
            Látásvizsgálat 
            Fogászati vizsgálat 
            Szelíd gyógymódok (kristályok, virág-só terápia, homeopátia) 
  
 
Hagyományaink a természetesség jegyében 
          Tejeskávé, kuglóf a Faluházban a Nyugdíjas klub közremőködésével 
          Húsvétoló a Faluházban 
 
 
Pihenısarok: 
          Teaház: gyümölcskoktélok, teljes kiırléső sütemények kóstolója 
 
 
18.30 - 19.30-ig Tőzszínházi elıadás az udvaron 
 
 

Kiállítások: 
 
ÉLİ – MINI – VILÁG  interaktív kiállító busz az iskola udvarában 
LÁNGLOVAGOK  - tőzoltó-bemutató a  Dabasi Tőzoltóság részvételével 
RÉGIBİL ÚJAT - hulladékból hasznosat kiállítás a felsıs tanulók munkájából 
SZPONZORI KIÁLLÍTÁSOK   - az udvaron elhelyezett pavilonokban 
Orchidea- és kaktuszkiállítás 
 

E napon a tevékenységi területek úgy épülnek fel, hogy lehetıség szerint valamennyi 
érintett terület bevonásával hangsúlyosan jelen legyen a természetesség, a környezeti 
tudatosság, az élhetı természeti környezet fenntarthatóságának, az életmód milyenségének, a 
biztonságnak és a harmonikus fejlıdésnek alapgondolata. 
 
 
Az egyes programok megvalósításához szponzorokat keresünk. 
 
 
 



 
3. nap: Iskolai-Családi nap 
 
8.30-tól közös futás (2011 m) az „Acsai” tóhoz 
- ügyességi versenyek 
- vidám sportversenyek 
- sportbemutatók 
 
11.30 Ebéd: A szülık által készített ebéd elfogyasztása 
Programok zárása 
 
17 órától   
SZERTELENÜL….?  Avagy mindennapi függıségeink és a drogok címmel 
rendhagyó osztályfınöki óra a 6.7.8. évfolyam tanulóinak 
 
Elıadó: Dr. Zacher Gábor toxikológus fıorvos 
 
19.30-tıl Rendhagyó szülıi értekezletre invitáljuk a térségben élı, érdeklıdı szülıket, 
nevelıket, ahol ugyanez a téma kerül terítékre, csak a felnıtteknek szóló megközelítésben. 
 
Mindkét elıadás fıvédnöke: Vincze József polgármester Úr 
 
Valószínő a média megjelenése is. 
A részvétel ingyenes. 
 
 
 

A programok részletesebb kidolgozása, az egyes helyszíneken közremőködı és felelıs 
pedagógusok beosztása, a feladatok  pontosítása az elkövetkezı idıszak feladatai közé 
tartozik. 
 
Bízunk abban, hogy hagyományainkhoz híven három értékes nappal ajándékozzuk meg 
iskolánk tanulóit és a falu érdeklıdı felnıtteit. 
 
 
Alsónémedi, 2011. február 9. 
 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
       Mayer Istvánné 
       igazgató 
 
 
 
 


