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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2011. november 22 - én 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 5 fő. 
 
Ismerteti a kiküldött napirendet, és megkérdezi, hogy van-e módosító vagy kiegészítő 
indítvány.  
 
Szántó Erzsébet egyebek napirendi pont keretében a játszóterekről szeretne szólni. 
 
Török Lajosné szintén egyebek napirendi pont keretében rendeletmódosítással kapcsolatban 
kíván szólni. 
 
Török Lajosné szavazásra teszi fel a módosító indítványokat. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 4 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

282/2011. (XI.22) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága a nyilvános ülés napirendjének 8. pontjának felveszi az egyebek 
napirendi pontot. Szántó Erzsébet 1 témában és Török Lajosné 1 témában jelezte 
hozzászólását. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
 

Megjött dr. György Balázs, jelen van 6 fő. 
 

Török Lajosné szavazásra teszi fel a jóváhagyott módosításokkal a napirendet. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

283/2011. (XI.22) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága a kiküldött napirendet a 282/2011. (XI.22) sz. határozatban 
foglalt módosítással elfogadta. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnök 
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Napirend: 
Nyilvános ülés: 

1.)       A Fantázia Művészeti Iskola beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Gálos Júlia igazgató 

2.)       Egyházi megkeresés családi napközi létrehozására 
Előterjesztő: Vincze József polgármester  

3.)        2012. évi költségvetési koncepció elfogadása 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 

4.)       Tájékoztató a Mikulás-napi előkészületekről 
Előterjesztő: Jobbágy Ilona kulturális munkatárs. 

5.)       Tájékoztató az Adventi készülődésről 
Előterjesztő: Jobbágy Ilona kulturális munkatárs. 

6.)      Tájékoztató a 2012-re tervezett kulturális programokról. 
Előterjesztő: Jobbágy Ilona kulturális munkatárs. 

7.) Egyebek 
- képviselői javaslatok 

Zárt ülés: 
8.)     A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetői posztjára kiírt pályázat 

elbírálása. 
Előterjesztő: Török Lajosné elnök. 

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

 
 Napirend 1.) A Fantázia Művészeti Iskola beszámolója 
 
Török Lajosné megkérdezi Gálos Júliát, hogy ki akarja-e egészíteni a beszámolóját? 
 
Gálos Júlia nem akarja kiegészíteni, várja a kérdéseket. 
 
Dr. György Balázs ennél bővebb szokott lenni a beszámoló. 
 
Gálos Júlia azért mert nem ilyenkor szoktuk elkészíteni a beszámolót. A félév lezárása után 
lesz részletesebb beszámoló. 
 
Török Lajosné elmondja, hogy egy kicsit megcsappant a tanulók létszáma. Melyik az a szak 
ahol leginkább csökkentek a tanulók. 
 
Gálos Júlia a citera szakon a legkisebb az érdeklődés. Akik tanulták, felső iskolába mentek, és 
volt, aki csak abbahagyta. Minden tanszak 1-2 fővel csökkent.  
 
Dr. György Balázs kéri, hogy a néptáncról egy kicsit bővebben meséljen. 
 
Gálos Júlia kifejti, hogy a létszám nem bővült, de a tavaly év végi megmaradt.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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284/2011. (XI.22) sz. bizottsági határozat 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága elfogadta a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
beszámolóját. 
Határid ő: azonnal.                        
Felelős: Dr. Gálos Júlia 
 
 Napirend 2.) Egyházi megkeresés családi napközi létrehozására 
 
Vincze József elmondja, hogy az önkormányzat felvette a kapcsolatot az egyházzal és 
keresték a megoldandó feladatokat. A két legfontosabb az idősek napközije és a bölcsődés 
korúak napközije. Keressük a megoldást az idősek ellátására is.  
 
Spanyiel Lili elmondja, hogy 20 hetes kortól 14 éves korig lehet menni ebbe a napközibe. 
Gyálon, Kakucson és még több helyen működik már. 60 ezer Ft./ hó-ba kerül egy gyerek. 
Kakucson sokan ágálltak az ellen, hogy fizetni kell, de sajnos másképp nem működik.  
 
Szántó Erzsébet kérdezi, hogy lehetnek olyan családok, akik nem tudják kifizetni a 20-25 ezer 
forintot, velük mi van? 
 
Spanyiel Lili elmondja, hogy azért senkit nem utasítottak el, mert nem tudott fizetni. Ha az 
önkormányzat hozzájárul az étkezéssel és a közüzemi díjakkal, akkor kb 10 ezer forintot 
kérnek havonta gyerekekként.  
 
Szabó Éva elmondja, hogy neki fenntartása van ezzel a kezdeményezéssel. Lesz 
igényfelmérés, hogy egyáltalán lesz-e rá igény? 
 
Spanyiel Lili lesz igényfelmérés, 7 fő kell ahhoz, hogy beindulhasson a napközi.  
 
Vincze József elmondja, hogy ő nem ingyenes étkezést ígért, hanem azt, hogy az iskola 
konyhájáról önköltségi áron kaphatnak étkezést. 
 
Dr. Percze Tünde 2 részből áll a díj ellátás + gondozás. Nem mindegy, hogy milyen ellátást 
vesznek igénybe. A határozati javaslat egyelőre csak az épületről és az üzemeltetési 
költségekről szól.  
 
Vincze József ennek a bizottságnak először a szakmai szükségességet kell vizsgálni.  
 
Spanyiel Lili a szerződésben 1-3 éves korig írtuk a felvételt. 
 
Török Lajosné úgy véli, hogy lehet, hogy nem is egész napos ellátásra lesz szükség csak négy 
órásra. 
 
Dr. György Balázs elmondja, hogy az előző testületnél is volt egy nekifutás, de nem volt 
sikeres. Kérdezi, hogy megnézték-e már a helyet, hogy 2 csoportnak van-e elegendő hely? 
 
Spanyiel Lili igen, hely van bőven.  
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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285/2011. (XI.22) sz. bizottsági határozat 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta a családi napközi létrehozására vonatkozó egyházi 
megkeresést. 
Javasolja a képviselő-testület felé, hogy fejezze ki támogatási és együttműködési 
szándékát a szociális alapszolgáltatás fejlesztésére a református és katolikus 
egyházközséggel annak kialakítására és fenntartására. 
Az önkormányzat  a családi napközi működtetéséhez térítésmentesen biztosítja, az un. 
régi iskolaépületet (Alsónémedi, Kossuth L. utca 60/A. sz.) és a napközi működésének 
időtartamára biztosítja az üzemeltetési költségeket (villany, víz, fűtés) az éves 
költségvetési rendeletében erre a célra biztosított/általános tartalékkeret terhére. 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Polgármester 
 
 Napirend 3.) 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 
Török Lajosné megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a koncepcióhoz? 
 
Dr. György Balázs sokallja a játszóterek kibővítésére és bővítésére a 11 millió forintot. 
 
Vincze József egyeztetve volt az intézmény vezetőkkel. A bevételi oldalon nem tudjuk, hogy 
a helyi adók elosztása változik-e. Nem tudjuk, hogy a pedagógusok bérét mikor viszik el a 
községből. A kiadási oldalba nem beszámítva a fejlesztéseket jött ki mínusz 30 millió forint. 
Az intézményvezetőkkel egyeztetve sikerült megkurtítani a kiadási oldalt. Egy Alsónémedi 
lakosra 105 ezer forint jut. Azt tervezzük, hogy a tartalékokból ne kelljen a fenntartásra 
költeni.  
 
Dr. Percze Tünde felhívja a figyelmet, hogy ez egy koncepció, nem költségvetés. A 
költségvetés ez alapján lesz kidolgozva. 
 
Vincze József a tervezet az, hogy az egy főre jutó adó alapján fognak elvonni. Hiába kezdünk 
beruházásba nem befolyásolja az elvonást.  
 
Józan Sándor meg fogja kérdezni Pánczél Károlyt, hogy mi a helyzet? Ha elveszi a kormány 
az iskola fenntartását, elviszi a gépjárműadót is.  
 
Józan Sándor a Nywyg támogatásának a csökkentését nem javaslom. Szeretném, ha a karate 
szakosztályt is támogatnánk. A Rákóczi utcai óvodánál a parkoló kialakítása is fontos.  
 
Vincze József ezeket a felvetéseket a költségvetés tárgyalásánál kell előszedni. 
 
Török Lajosné egyet ért azzal, hogy a Fantázia Művészeti Iskolával 2008-ban kötött 
szerződést vizsgálják felül.  
 
Vincze József a koncepció tárgyalása azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni, hogy mivel lehet 
növelni a bevételi oldalt. Két lehetőség van, vagy új adók kivetésével, vagy a meglévő 
adókban mértékemeléssel.  
 
Juhász Zoltán van egy 226 milliós tartalék, amiről nem lehet tudni, hogy mire lett 
tartalékolva.  
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Vincze József nem célzott pénzösszeg.  
 
Dr. Tüske Zoltán kérdezi, hogy ezen a napon lesz-e tárgyalva az ASE támogatása? Neki az 
ASE oldaláról van két kérése. Az egyik az, hogy az ASE a sportcsarnokot továbbra is ingyen 
használhassa. A másik, hogy van egy korábban benyújtott kérelmük, ami a koncepciót érinti. 
A pályázathoz az önerőt szeretnék teljes egészében az önkormányzattól kérni, ami 6 millió 
forint. Ez tulajdon képen egy beruházás az önkormányzatnak, hiszen a kerítés és a pálya is a 
falué új locsoló rendszer. 
 
Vincze József ismerteti, hogy a koncepcióban ezt, hogy vették figyelembe. Az ASE 2012 6,3 
millió forintot támogatásra tartana igényt ugyan úgy, mint 2011-ben. Itt javasolnám, hogy a 
támogatás összege 6 millió forintra csökkenjen. Az egyesület által beadott pályázaton 
összesen 17 millió forint igényelhető. Ehhez 6 millió forint az önrész, aminek a támogatását 
az önkormányzattól várja az ASE. Ennek a pályázatnak egy része üzemeltetés jellegű 
kifizetés. Ami azt jelenti, hogy az ASE saját erőből vagy saját forrásból vagy támogatásból 
500 ezer forinthoz kap majdnem 2 millió forintot, akkor nem kell az egész önerőt a 
rendelkezésükre bocsátani. A beruházás jellegű pályázathoz kell nekünk az önerőt biztosítani. 
Ez 4 millió forint, ez így van benne a koncepcióban. Az önkormányzattal egyeztetve és 
elszámolva az összeggel. Üzemeltetési támogatáshoz nem kell az önerőt biztosítanunk. Azt, 
hogy a sportcsarnok használatáért ne fizessen az ASE megszabott órakeret felhasználásáig 
támogatom.  
 
Mikusné Végh Magdolna 27 gyerek jár az óvodába, aki nem Alsónémedi lakos. Az iskolába 
meg 40 gyerek van.  
 
Vincze József kifejti, hogy ha 2012-től úgy döntenek, hogy nem vesznek fel más lakóhellyel 
rendelkező gyereket, akkor 3 év múlva ez a probléma megszűnik, de kevesebb pedagógusra 
lesz szükség, ha egy csoporttal kevesebbet tudunk működtetni. Akkor 6 millió forint a 
nevelők díja, amit megspórolunk. Ugyan ez vonatkozik az iskolára is. Itt is folyamatosan ki 
kell vezetni az idegen gyerekeket. Beindult a zsákos szelektív hulladékgyűjtés. Az első 
tapasztalatok jók voltak a vállalkozó részéről. Meg volt elégedve a lakossággal.Felül kell 
vizsgálni a szociális rendeletünket is.  
 
Egyéb vélemény nem hangzott el, a bizottság szavazásra tette fel a határozati javaslatot, 
melyet Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

286/2011. (XI.22) sz. bizottsági határozat 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepcióját és azt a melléklet szerint elfogadja. 
Kéri az intézményvezetőket, hogy a 2012. évi költségvetést a koncepcióban foglaltak 
figyelembe vételével tervezzék. 
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, intézményvezetők 
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 Napirend 4. Tájékoztató a Mikulás-napi előkészületekről 
 
Jobbágy Ilona december 5-én este lesz a mikulás ünnepély. 
 
 Napirend 5. Tájékoztatás az Adventi készülődésről 
 
Jobbágy Ilona elmondja, hogy december 11-én lesz a lámpagyújtása a fenyőfánál. A péktől 
kapnak kenyeret a hentestől kolbászt. A mise után karácsonyi zene lesz. December 18-án az 
aulában lesz a karácsonyi gála. 
 
 Napirend 6.) Tájékoztató a 2012-re tervezett kulturális programokról 
 
Jobbágy Ilona meg lesznek tartva az állami ünnepek. Az előterjesztésben szereplő dátumokon 
pedig a hagyományos kulturális programok. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága 6igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

287/2011. (XI.22) sz. bizottsági határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 
és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi kulturális programtervet.  
Határid ő: értelemszerű 
Felelős: Jobbágy Ilona 
 
Szántó Erzsébet előterjeszti, hogy évek óta megrendezik a kihívás napját. Május utolsó 
vasárnapján lesz. Kérdezi a polgármester urat, hogy számíthatnak-e ennek a megrendezéséhez 
szükséges támogatásra? 6 ezer forint fejenként/fő a nevezési díj, amit eddig az önkormányzat 
finanszírozott. Gyerekjátékokra a Községért Közalapítványtól szoktunk kapni 100-120 ezer 
forintot. Együtt lesz a helyi gyereknappal. Az a kérdés, hogy szeretnénk-e az országos 
versenyben részt venni vagy sem?  
 

Napirend 7.) Egyebek 
 

1.) Szántó Erzsébet indítványa játszóterekkel kapcsolatban 
 
Szántó Erzsébet kifejti, hogy tudja, hogy nagyon sok pénz a 11 millió forint a játszóterekre. 
Be kellene keríteni mindegyiket. Lenne olyan szülő, aki vállalná a kulcs őrzését, mert sajnos 
rendszeresen kamasz vagy felnőtt férfiak randalíroznak a játszótereken és az anyukák nem 
merik oda vinni a gyerekeket. Az újságban közzé kéne tenni, hogy mennyibe kerül egy 
játszótér kialakítása.  
 
Szabó Éva kifejti, hogy ez egyfajta kulturáltság, hogy a gyerekek, hogy használják az 
eszközeiket, játékaikat.  
 
Mikusné Végh Magdolna elmondja, hogy 11 millió forint nagyon sok pénz, de tisztában van 
az árakkal. Egy játszótér kialakításánál sok mindent figyelembe kell venni. A játékokról való 
esés magasságánál a burkolat fajtájáig. Mindenből a lehető legolcsóbb megoldást 
választottuk. 
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Vincze József polgármester kifejti, hogy nem tarja helyes megoldásnak, hogy a játszóterek 
kerüljön lezárásra, nem az a funkciója, a célja. 
Más formában, nagyobb odafigyeléssel és neveléssel kell, hogy hatás gyakoroljunk a 
használóira, a környezetére, az emberekre. 
 

2.) Török Lajosné indítványa rendeletmódosításra 
 
Török Lajosné előterjeszti, hogy a bizottság a Díszpolgári rendelet módosítását kéri 
fókuszálva a 6 § 1. pontjára. Ez a paragrafus azt tartalmazza, hogy mikor válik valaki 
érdemtelenné erre a címre. Most azt tartalmazza a rendelet, hogy amennyiben a díszpolgárt 
jogerősen bűncselekmény vádjával elítélik, úgy a díszpolgári cím viselésére érdemtelenné 
válik. Szeretném, ha még kibővülne.  
 
 Vincze József jelzi, hogy  rendeletmódosítást, csak írásban lehet előterjeszteni.  
 
Dr. Percze Tünde elmondja,  hogy októberben megszavazta a bizottság azt, hogy februárban 
készüljön egy komplett rendelet, amiben a díszpolgári is benne van.  
 
Török Lajosné elmondja, hogy ő úgy emlékszi, hogy a felhatalmazás arra vonatkozott, hogy 
az 50 ezer forint legyen benne amit a aranydiplomáért adunk. 
 
Dr. Percze Tünde a jegyző elmondja, hogy arra kapott felhatalmazást, hogy egy olyan 
egységes rendelet készüljön el, amiben a helyi elismerések, kitüntetések kerülnek 
szabályozásra, amiben úgy  a díszpolgári cím, az Alsónémediért díj, vagy éppen  az ötvenezer 
forint is szerepel. 
 
Török Lajosné elmondja, hogy ez így megfelelő, bizonyára félre értette az előzményeket. 
 
Szántó Erzsébet előterjeszti, hogy évek óta megrendezik a kihívás napját. Május utolsó 
vasárnapján lesz. Kérdezi a polgármester urat, hogy számíthatnak-e ennek a megrendezéséhez 
szükséges támogatásra? 6 ezer forint fejenként/fő a nevezési díj, amit eddig az önkormányzat 
finanszírozott. Gyerekjátékokra a Községért Közalapítványtól szoktunk kapni 100-120 ezer 
forintot. Együtt lesz a helyi gyereknappal. Az a kérdés, hogy szeretnénk-e az országos 
versenyben részt venni vagy sem? 
 
Vincze József javasolja, térjünk vissza a felvetésre, egyelőre nem látja akadályát. 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, Török Lajosné a nyilvános ülést 18 óra 50 
perckor bezárja, és zárt ülést rendel el.  
 
 

kmf. 
 
 
 

 Török Lajosné elnök      Jakab Ágnes jkv.  
 
 
 


