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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2011. január 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. 
 
Megállapítja a bizottság határozatképességét: 7 főből jelen van 7 fő. 
 
Ismerteti a kiküldött napirendet, és megkérdezi, hogy van-e módosító vagy kiegészítő 
indítvány.  
 
Zsin Géza javasolja, hogy a 4. napirendi pontot tárgyaljuk az első helyen.  
 
Török Lajosné kéri a napirend elfogadását.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 

 

1/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy a 4. napirendi pontot 
tárgyalja elsőként. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné 
 
Török Lajosné elnök elfogadásra javasolja a napirendi pontokat. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
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2/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a napirendet az 1/2011.(01.18) sz. bizottsági 
határozatban jóváhagyott módosítással elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés:  

1.) Tájékoztató a Faluház évfordulójáról (programok, tervek). 
 
2.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. évi munkaterve. 
 
3.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi programja. 

 
4.) Tájékoztató a Magyar Kultúra Napjának megrendezéséről. 

 
 
Zárt ülés: 
 

5.) Segélyezési ügyek. 
 

Napirend 1.) Tájékoztató a Faluház évfordulójáról (programok, tervek). 
 
Jobbágy Ilona írásban benyújtotta a programtervezetet, mely a jegyzőkönyvhöz 
csatolva van. 
 
Török Lajosné kéri, hogy tegyék fel a programmal kapcsolatos kérdéseiket, mondják 
el észrevételeiket. 
 
Szántó Erzsébet javasolja, hogy a szeptember 18-i programot tegyék át szeptember 25-
re, mert egybeesne a búcsúval.  
 
Jobbágy Ilona elfogadja a javaslatot, mert ő elszámolta egy héttel a búcsút. 
 
Szántó Erzsébet elmondja, hogy Ő támogatja a Faluház felújítását, de nagyon sokallja 
a meszelés költségét.  
 
Jobbágy Ilona válasza, hogy ennél olcsóbban nem talált vállalkozót.  
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Szántó Erzsébet kifejti, hogy sokallja az 1 millió forintot az Alsónémedi képeskönyv 
kiadására, mert a régi kiadványok is csak porosodnak valahol a padláson. Lehet, hogy 
nincs is szüksége rá Alsónémedinek. 
 
Jobbágy Ilona szerint lehet előzetesen felmérést végezni, hogy milyen igény van rá, pl. 
előzetes megrendeléseket felvenni. 
 
Vincze József kérdezi, hogy ez az összeg hány példányszámot jelent? 
 
Jobbágy Ilona feleli, hogy ezt még tisztázni kell a nyomdával, sok mindentől függ. 
 
Vincze József kéri, hogy legyen felmérve az igény, protokoll célra is kell jó néhány 
példány, sőt a könyvtárba, egyházaknak, iskoláknak stb. 
 
Dr. György Balázs elmondja, hogy nem felesleges, mert a környező települések már 
mind adtak ki ilyen kötetet. 
 
Török Lajosné kérdezi, hogy mi van a Faluház honlappal? 
 
Jobbágy Ilona előadja, hogy jelenleg a község honlapjára teszik fel az ismertetőjüket, 
de hallott róla, hogy vannak ingyenes honlapok, olyat szeretne majd készíttetni. 
Érdemes lenne, főleg ha nem kerül pénzbe. A Tourinform iroda is ajánlja a Faluházat a 
környék látnivalói között.  
 
Dr. György Balázs felhívja a figyelmet, hogy már legalább 2 éve nem támogatjuk, 
nehogy gond legyen belőle, ha ők meg nyilvántartják a nevezetességeinket. 
 
Török Lajosné javasolja, hogy a fel nem vett tiszteletdíjukat a Faluház programjának 
megvalósítására fordítsák. 
 
Geiger Jánosné közli, hogy a Művelődési Háznak is van programja, amihez szükség 
lenne még támogatásra. 
 
Vincze József javasolja, hogy majd a költségvetés lezárása után vigyék a Testület elé 
ezt a javaslatot, mert a költségvetési koncepciótól eltérni csak határozattal lehet. A 
koncepció már el lett fogadva. 
 
Jobbágy Ilona ismerteti, hogy a koncepcióban nincs részletezve, mire költik a 
költségvetésüket, de a Csík zenekar a felét elviszi. 
 
Vincze József tudatja, hogy a lemondott tiszteletdíjról csak a testület dönthet, mivel a 
tartalékalapba került. 
 
Török Lajosné kéri, hogy szavazzanak az elhangzottak alapján. 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

3/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy 
a 2011. évi tartalék terhére 700.000 Ft-ot biztosítson a Faluház-fesztiválra a 
Csík zenekar fellépésére, melynek fedezete a képviselői tiszteletdíjak tavalyi 
csökkentéséből adódik. 
 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné 
 
 

Napirend 2.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. évi 
munkaterve. 
 
Török Lajosné kéri a kiküldött anyaghoz a hozzászólásokat. 
 
Szántó Erzsébet ajánlja, hogy ne tartsunk két ünnepet, csak június 4-én, összevonva a 
Trianoni békeszerződés és Magyar Szabadság Napjának megemlékezését. 
 
Némedi Rezső elmondja, hogy valóban jó ötlet.  
 
Szántó Erzsébet elmondja, hogy a főzőverseny már hagyomány, ne legyen egybekötve 
a Faluház évfordulójának ünnepével. 
 
Geiger Jánosné úgy gondolja, hogy a főzőverseny és a szüreti bál se legyen egyszerre, 
mert a főzőverseny után már nem mennek el az emberek a bálba. Tavaly nagyon rossz 
állapotok uralkodtak, kevés a szüreti bál megszervezéséhez a Művelődési Ház 
személyzete. Nem győzik sem az előkészületeket, sem utána a takarítást, rámolást. 
Eltűntek eszközök, padok, asztalok. 
 
Szabó Éva megállapítja, hogy a főzőverseny teljesen más jellegű szórakozást nyújt. 
Legyen külön, és a főzőverseny helyszínén lehetne más családi programokat szervezni. 
 
Geiger Jánosné úgy gondolja, hogy a klasszikus szüreti bált lehetne a sportcsarnokban 
rendezni.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
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4/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja, hogy a 2011 évi munkatervéből 
elhagyja a Magyar Szabadság napjának megünneplését. 
  
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 

5/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a főzőversenyt és a szüreti 
bált külön rendezvényként kívánja megvalósítani.  
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
elfogadta: 
 
 

6/2011. (01.18) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 2011. évi munkatervét a 4-5/2011. (01.18) 
sz. határozatokkal jóváhagyott módosításokkal és kiegészítésekkel együtt 
elfogadta. 
 
Határid ő: azonnal. 
Felelős: Török Lajosné 
 

Napirend 3.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi programja. 
 
Geiger Jánosné rövid tájékoztatást ad a tervezett programokról. 
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Kiss István Viktor előadja a Teleházzal kapcsolatban változtatni kívánt részleteket. 
Nem lesz informatikus jelen, a gépek a földszinten fognak üzemelni, úgy hogy 
rálássanak a dolgozók. Az iroda fent lesz az emeleten. Ettől függetlenül a neve marad 
Teleház. A gépek úgy lesznek beállítva, hogy ne lehessen elállítani őket. Újbóli 
bekapcsolásnál visszaáll az eredetileg telepített rendszer. 
 
Geiger Jánosné hozzáfűzi, hogy az iroda fent lesz az emeleten a könyvtári 
nyilvántartással együtt. 
 
Zsin Géza érdeklődik, hogy az általános iskolások felügyelete meg lesz-e oldva. Félő, 
hogy az internetet nem a nekik való módon használják majd, vagy esetleg kárt tesznek 
a gépekben. 
 
Kiss István Viktor hozzáteszi, hogy a dolgozók rálátnak a gépekre. 
 
Geiger Jánosné elmondja, hogy a Teleház nyitva tartása is megváltozik, nem lesz 
egész napos, csak a munkaidőben lehet nyitva.  
 
Vincze József kérése az intézmény-vezetőhöz, hogy ha legközelebb a hivatalnak lesz 
programja ne legyen más is arra az időpontra szervezve, mert a közmeghallgatást 
zavarta a nyugdíjas klub programja. 
 

Napirend 4.) Tájékoztató a Magyar Kultúra Napjának megrendezéséről. 
 
Geiger Jánosné rövid tájékoztatást ad a tervezett programokról, elmondja, hogy 
Nemcsák Róbert és Tolcsvay Béla jön február 6-án ½ 4-kor az Opál-házba.. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén Török Lajosné elnök a nyílt ülést bezárja. 
 
 

 
kmf. 

 
 
 
 

Török Lajosné       Jakab Ágnes 
      Elnök                jkv. 
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