
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 

2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

KIVONAT 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága által 2018. február 27-én  

megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 7  igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

 9/2018. (II. 27.) KESZB határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2018. (II. 27.) KESZB határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága a 2018. évi munkatervét a kiküldött előterjesztés szerint 

elfogadásra javasolja a Képviselő- testület felé.  

 

Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testületének  

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

2018. évi MUNKATERVE  

 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság üléseit a Képviselő-testület ülésének 

hetében keddi napon tartja (rendkívüli ülések időpontja ettől eltérhet). 

A bizottsági ülések kezdő időpontja 16 óra, a zárt ülés tartására a nyilvános ülés előtt 

15.30 órakor kerül sor (a napirendek száma miatt a kezdési időpont ettől eltérhet). 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (eltérő helyszín is lehet). 

 

 

2018. február 13. 

 Szociális rendelet módosítása 

 Gyermekvédelemről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

2018. február 27. 

 Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének véleményezése 

 A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. évi munkatervének 

elfogadása 

 Tájékoztató: 

o  a március 15-i ünnepség szervezéséről, 

o egyéb aktuális feladatokról 



 

2018. március 27. 

 Beszámoló a Halászi Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017-os évéről 

 Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása (zárt ülés) 

 

2018. április 24. 

 Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók véleményezése 

 A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló véleményezése 

 Az Alsónémedi Sportegyesület éves beszámolójának véleményezése 

 A NYWYG beszámolójának véleményezése 

 Civilszervezetek részére kiírt pályázatok véleményezése 

 Tájékoztató: 

o Gyermeknap megszervezése, 

o Pedagógusnap megszervezése, 

o Előkészület: június 4. Trianoni békeszerződés 

 

2018. június 26. 

 Szivárvány Napköziotthonos Óvoda nevelési évről szóló beszámolója 

 Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Iskola munkájáról 

 

2018. szeptember 25. 

 Szivárvány Napköziotthonos Óvoda tanévkezdésének tárgyi és személyi feltételei, 

az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai 

 Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatása 2017/18-as 

nevelési évről és a 2018/19-es tanévkezdés változásairól 

 Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése 

 Tájékoztató: 

o Szüreti bál 

o Idősek világnapja 

o Október 23-i ünnepség előkészületeiről 

 

2018. október 16. 

 Helyi kitüntetésre javaslattétel 

 Tájékoztató: 

o Mikulásnapi előkészületek 

 

2018. november 27. 

 Helyi kitüntetésről szóló javaslatok véleményezése 

 Tájékoztató: 

o Adventi készülődés (karácsonyi gyertyagyújtás, élő betlehem stb.) 

o Karácsonyi kaláka 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök 

 

 

 

 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

 12/2018. (II. 27.) KESZB határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága megtárgyalta és az előterjesztés szerint a mellékletekkel együtt 

elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök 

 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 7 igen  szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 13 /2018. (II. 13.) KESZB határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának, Képviselő-testületének Kulturális, 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testület felé 

az önkormányzat 2018. évi költségvetése, valamint az államháztartáson kívüli források 

átadásáról, átvételéről szóló önkormányzati rendelete alapján a településen működő civil 

szervezetek, sportszervezetek részére pályázatot írjon  ki az alábbiak szerint: 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-as 

költségvetéséből  pénzügyi keretet (Civil keretet)  különített el a településen működő 

civil szervezetek és civil társaságok, valamint a sportszervezetek 2018. évi működési 

támogatására. 

 

Az elkülönített civil keret: 3.500.000 Ft, azaz  Hárommillió-ötszázezer forint, 

A sportszervezetek részére elkülönített keret: 9.000.000 Ft, azaz Kilencmillió forint. 

 

A pályázati támogatás a szervezet alapfeladatainak, működésének támogatására 

igényelhető. 

Pályázni az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 2/2017. (II.13.) 

önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon lehet, a 

szükséges nyilatkozatok és mellékletek becsatolásával egyidejűleg. 

 

A pályázat benyújtási határideje:   2018. április 9.(hétfő) 12.00 

A benyújtás módja:     l pld  - papír alapon 

Helye:      Alsónémedi Polgármesteri Hivatal  

2351 Alsónémedi Fő út 58. szám 

A keret felhasználásáról, a pályázók támogatásának mértékéről a helyi képviselő-

testület  - az illetékes bizottság előzetes véleményezése után -  a 2018. április 25-i ülésén 

dönt. 

A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2018. május 15. 

A támogatási összeg kifizetésének határideje: 2018. május 31. 

 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő testület felé a jegyzőt felkérni, hogy a 

pályázat megfelelő módon történő meghirdetéséről gondoskodjék. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök 

   

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 7 igen  szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

  14/2018. (II. 13.) KESZB határozat 

 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának, Képviselő-testületének Kulturális, 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta és javasolta a Képviselő-testület felé 

elfogadásra  a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 14/2017. (XII.01.) sz. TT 

határozatát, melynek alapján 2018. április l-től kezdődően 

1. elfogadja „Kertváros” Önkormányzati Társulás 14/2017. (XII.01.) sz. TT határozat 

1.a.) pontban javasolt intézményi térítési díj emelését a házi segítségnyújtás 

szolgáltatásra vonatkozóan, és 1 440.- Ft/óra összegben kívánja meghatározni az 

intézményi térítési díjat a házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában, 

2. elfogadja Kertváros” Önkormányzati Társulás 14/2017. (XII.01.) sz. TT határozat 1.b.) 

pontját, vagyis elfogadja, hogy az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj 

jövedelemarányosan, az alábbi táblázatnak megfelelően legyen megállapítva: 

 

2018. évi öregségi nyugdíj 

(28.500.- Ft) százaléka 

Szociális segítés (személyi 

térítési díja) 

Személyi gondozás 

(személyi térítési díja) 

0-200 300 350 

201-250 350 400 

251-300 400 500 

301-350 450 600 

351-400 500 700 

401-1000 és felette 550 800 

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a térítési díjakat e határozat hatálybalépésétől 

kezdődően nem vállalja át, a személyi térítési díj megfizetése a gondozott 

kötelezettsége. 

 

4. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa „Kertváros” 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát, és a további szükséges intézkedéseket 

tegye meg, a gondozottakat a változásról  mielőbb tájékoztatni szükséges. 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök 

   

 

 

 

 


