
JEGYZŐKÖNYV 
 

Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága 2010. november 2-án tartott üléséről  

NYÍLT ÜLÉS 
 
 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. 
  Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Török Lajosné a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja a 
határozatképességet ( 7 tagból 6 fő van jelen) és az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi 
pontok meghívó szerinti elfogadására.  

 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 6 egyhangú igen szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
1/2010.(11.02.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság a napirendi pontokat elfogadta. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirend szerint végzi munkáját:  
 
Napirend:  
 

1.) Az óvoda napi és nyári nyitva tartásának tapasztalatai 
Ea: Mikusné Végh Magdolna óvodavezető 

 
2.) Az Alsónémedi Hírmondó további szerkesztése 

Ea: Török Lajosné elnök 
 

3.) Adventi készülődés és családi sportnap szervezése 
Ea: Jobbágy Ilona és Szegváriné Kulinyák Veronika 

 
4.) Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratórium elnökére javaslattétel 

Ea Török Lajosné elnök 
 
Zárt ülés: 
 

5.) Segélyezési ügyek, Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
Ea: Nagy Ibolya és Somogyi Istvánné igazgatási előadók 
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Napirend:  
 

1.) Az óvoda napi és nyári nyitva tartásának tapasztalatai 
Ea: Mikusné Végh Magdolna óvodavezető 

 
(Hufnágl-Juhász Judit Etelka bizottsági tag megérkezett, jelen van 7 fő) 
 
Mikusné Végh Magdolna óvodavezető tájékoztatta a bizottsági tagokat arról, hogy a 
közoktatási törvény értelmében az óvodának minden nevelési évre vonatkozóan a szünetek 
időpontját előre ki kell hirdetnie. A nyitva tartás meghatározása az intézmény fenntartójának 
kötelessége. Ez alapján tudják a dolgozók szabadságolását is előre megtervezni. Minden 
évben problémát jelent a nyitva tartás megállapítása. A szülők elvárják, hogy az óvoda 
minimálisra csökkentse a szünetek időpontját és legalább egyik épületben tartson ügyeletet 
azok számára, akik a szünet ideje alatt nem tudják a gyermeküket elhelyezni Mégis, amikor 
arra kerül a sor, a gyermeket nem viszik óvodába az ügyelet ideje alatt sem. Ez azért jelent 
anyagilag is gondot, mivel a térítési díjat utólag kell fizetni. Tehát az óvoda úgy tervez mind 
nevelők létszámában, mind az étkezést illetően, hogy a gyereket hozzák az intézménybe. A 
szülő viszont nem köteles kifizetni csak azt a napot, amikor ténylegesen ott is volt a gyermek. 
Ha előre nem jelenti be a távolmaradást, felesleges költséget okoz az intézménynek.  
Az óvoda a törvény szerint reggel 6-tól este 6-ig lehet nyitva. Kötelező átfedési időt 
biztosítani, amikor az egymást váltó pedagógusok együtt vannak a gyerekekkel. A 
tisztségviselőknek kötelező kiadni az órakedvezményeket. Mindezek betartásával kell a 
vezetőnek szerveznie az óvoda munkáját. Ha a fenntartó a jelenleginél hosszabb idejű nyitva 
tartást vár el, plusz pedagógus státuszt kellene hozzá biztosítani.  
 
Török  Lajosné kérdése volt, hogy a jelenlegi nyitva tartás megfelel-e a szülőknek? 
 
Mikusné Végh Magdolna elmondta, hogy az intézmény teljesíti a fenntartó érvényben lévő 
előírásait. Eddig a nyári szünidő 5 hét volt. A jövő nyárra vonatkozóan folyamatban van az 
igény felmérése.  
 
Kiss István Viktor  felvetése az volt, hogy amennyiben a szünet alatt mindkét óvoda bezár, ez 
a szülőknek 20 nap szabadságot jelent, ami megegyezik az alapszabadsággal. Ezt soknak 
találja, hiszen egyéb okok miatt is kellene egy szülőnek szabadságot tartalékolnia.  
 
Dr. György Balázs javaslata volt, hogy a napi nyitva tartást és a szünet időtartamát külön 
tárgyalja a Bizottság. Az előterjesztés szerint fél 6 után már nincs egy gyermek sem az 
óvodákban, így felesleges tovább nyitva tartani. A nyári nyitva tartást illetően az volt a 
véleménye, hogy az óvoda alapvetően egy szolgáltató intézmény. Soknak találja az 5 hét 
bezárást. Az ideális 2 vagy 3 hét lenne. Ez alatt a kötelező munkálatokat el lehet végezni.  
 
Mikusné Végh Magdolna elmondta, hogy az óvónők szabadságolása elcsúsztatható. A 
tisztasági meszelés és a takarítás miatt valamennyi időre be kell zárni. Az augusztus 20 
mindig beleesik a szünet idejébe, utána viszont ki kellene nyitni, mert kezdődnek a 
beszoktatások.  
 
Szabó Éva kérte, a fenntartó azt is vegye figyelembe, hogy a pedagógusok számára csak 
nyáron adható ki hosszabb idejű szabadság.  
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Mikusné Végh Magdolna szerint a Gyes-en lévő anyukáknak és az otthon vagy sehol sem 
dolgozó anyukáknak joga van az óvoda igénybevételére. Vannak olyan nagycsaládosok, akik 
nyáron is szeretnék, ha az óvodás gyermek járhatna az intézménybe. Ha a térítési díjat előre 
lehetne kérni, a szülő komolyabban venné a hiányzásról az előre történő bejelentési 
kötelezettségét. Sajnos azonban ez egyelőre nem lehetséges. Így marad az utólagos térítés. Az 
sem megoldás, hogy ha mégsem megy a gyerek óvodába, utána visszafizetné az óvoda a 
térítési díjat, mert ez ugyanúgy többletköltséggel járna.  Különösen problémás az olyan eset, 
amikor a szülőnek nem kell térítési díjat fizetnie. Így mégannyira sem jelentik be előre a 
távolmaradást.  
 
A bizottsági tagok az elhangzottak figyelembe vételével meghozták a szükséges döntéseket.  
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 7 egyhangú igen szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
2/2010.(11.02.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, 
hogy a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda napi nyitva tartási idején ne változtasson, azaz 
maradjon reggel 6 órától 17,30 óráig.  
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 6 igen 1 nem  szavazás alapján meghozta az 

alábbi határozatot:  
 

3/2010.(11.02.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, 
hogy a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda nyári szünete a 2010/2011. nevelési évben 2011. 
augusztus 20-tól visszamenőleg 3 hétben legyen megállapítva, azaz 2011. augusztus 1-től 19-
ig legyen zárva az intézmény.    
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
Napirend:  

2.) Az Alsónémedi Hírmondó további szerkesztése 
     Ea: Török Lajosné elnök 

 
Török Lajosné a bizottság elnöke tájékoztatta a tagokat arról, hogy az előterjesztésben 
foglaltakról a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság elnökével egyeztetett. A 
Bizottság következő ülésén megjelölik a javasolt személyét.  A Művelődési Háztól Jobbágy 
Ilonát, a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságból Szabó Évát javasolta a 
szerkesztőbizottságba.  
 
Jobbágy Ilona szerint fontos lenne meghatározni azt, hogy az Alsónémedi Hírmondó 
alapvetően az Önkormányzat tájékoztató kiadványa, ezért minden itt élő ingyenesen kapja. 
Egyrészt az Önkormányzat közleményeinek ad helyet, másrészt kulturális funkciót tölt be. A 
településen vannak olyan emberek, akik kizárólag ezt a kiadványt olvassák, más nem jut el 
hozzájuk. Szükségesnek tart egyfajta arculatváltást, újabb rovatok kialakítását, szélesebb 
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körben cikkírók bevonását. Természetesen ez többletköltséget jelentene, melyet hirdetésekből 
lehetne finanszírozni. Véleménye szerint egyelőre maradjon az újság a jelenlegi 
formátumában és ha sikerül a többletköltséget biztosítani, akkor kellene az arculaton is 
változtatni.  
 
Dr. György Balázs felhívta a figyelmet, hogy amennyiben az újság terjedelme bővülne, már 
fűzni kellene, ami rendkívül megemelné a költségeket. Csakúgy, mint a színes oldalak 
arányának növelése.  
 
Vincze József polgármester szerint olyan kötelező rovatokat, mint például a testület 
döntéseiről való beszámoló, fent kell tartani, ám nincs értelme a határozatokat egy az egyben 
közreadni, hanem összefoglaló jelleggel.  
 
Juhász Zoltán megjegyezte, hogy az eddigiekben hiányolta a civil szerveződések 
megjelenését az újságban. A hivatalos közléseken túl javasolta, hogy a művészet, a sport és a 
civil kritika is kapjon helyet a kiadványban. A civil részt illetően viszont úgy vélte, hogy 
keresni kellene egy olyan személyt a cikkek írására, akit mindenki elfogad a településen. 
Javaslata szerint az újságban olyan rovatokat kellene kialakítani, mely kialakít az olvasóban 
egy megszokást az olvasást illetően. Növelni kellene a hirdetők számát, mert ez által az újság 
minősége is színvonalasabb lehetne.  
 
Jobbágy Ilona véleménye szerint fontos a civil kritikának helyt adni, de meg kell fontolni, 
hogy ne a sárdobálás eszköze legyen. A lakosságot ösztökélni kellene a 
véleménynyilvánításra, de annak eldöntése, hogy mi kerülhet bele az újságba és mi nem, már 
nehéz kérdés.  
 
Juhász Zoltán ezért tartja fontosnak a felelős szerkesztő személyét. Neki kellene 
megvizsgálnia, hogy az adott írás megüti-e a kellő szintet.  
 
Mikusné Végh Magdolna elmondta, hogy eddig is ösztönözte pedagógusait a cikkírásra. 
Amennyiben minden intézménynek lenne egy állandó rovata, az ő felelősségük lenne annak 
tartalmas kitöltése.  
 
Hufnágl-Juhász Judit Etelka megjegyezte, hogy Bugyin ez már jól bevált gyakorlat.  
 
Dr. György Balázs javasolta, hogy az egyházaknak és az egészségügynek is kellene majd 
teret biztosítani. Ez növelné az olvasószámot is. Kérdés, hogy van-e rá pénzt.  
 
Vincze József polgármester szerint, ha tartalommal tudják majd megtölteni az újságot, kell rá 
pénzt biztosítani.  
 
Juhász Zoltán felvetette, hogy pályázatot lehetne kiírni a településen belül, milyen 
arculatváltást tudnának javasolni. Egy koncepció kidolgozása nem kerül különösebb 
költségbe.  
 
Dr. György Balázs véleménye az volt, hogy az újság, alapvetően szolgáltató jellegű, ezért 
ingyenes. Nem számít sok bevételre a reklámokból. Nem is azt tartja célnak, hogy ebből 
legyen minél több.  
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A bizottság a javaslatok  után meghozta döntését.  
 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 7 egyhangú igen szavazás alapján 

meghozta az alábbi határozatot:  
 

4/2010.(11.02.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, 
hogy az Alsónémedi Hírmondó szerkesztőbizottságába Jobbágy Ilonát, mint a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár kulturális munkatársát, Szabó Évát, mint a Kulturális, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság tagját és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság egy tagját javasolja megbízni.  
Egyben kéri a Bizottság, hogy a szerkesztőség törekedjen állandó rovatok kialakítására (pl. 
iskola, óvoda, művelődési ház, egészségügy, sport, egyház) és legyen nyitott a lap 
megújítására vonatkozó ötletekre (pl. terjedelem növelése, esztétikusabb kivitel, stb.). 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
Napirend:  

3.) Adventi készülődés és családi sportnap szervezése 
     Ea: Jobbágy Ilona és Szegváriné Kulinyák Veronika 

 
Jobbágy Ilona részletesen tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy az adventi hétvége 
egyfajta folytatása lenne a december 10-i iskolai gálaműsornak. Kézműves foglalkozások, 
ajándéktárgy készítés, a dabasi iparművészek bemutatkozása lenne a fő program. Egyben 
szeretnék kihasználni a dobogó adta lehetőségeket és műsorokat is szerveznének.  
 
Szegváriné Kulinyák Veronika felvetette a bizottsági tagok előtt, hogy egyre nagyobb igény 
van a településen – elsősorban a nők körében - a tornára.  Szeretnének egy női sportnapot is 
rendezni, mellyel hagyományt szeretnének kialakítani. A programok ingyenesek lennének az 
érdeklődők számára. Ennek érdekében szeretnék az iskolai sportcsarnokot térítésmentesen 
megkapni, illetőleg a kangoo cipők bérlésére szeretne majd kb. 40 ezer forintot kérni. Az 
oktatók térítés nélkül vállalták ezt  napot, így  az ő számukra jelképes ajándékot szeretne adni, 
melynek költségét saját maga vállalni tudja.  Szeretné majd ezt a lehetőséget a Hírmondóban 
és plakátokon hirdetni.  
 
Józan Sándor javasolta, hogy amennyiben a gyerekeket is le tudnák foglalni ezzel egy 
időben, biztos, hogy több anyuka szívesen részt venne az eseményen.  
 
Szágos Brigitta elmondta, hogy a gyerekeknek is szerveznek erre az időre programokat.  
 
Geiger Jánosné felajánlotta, hogy a Művelődési Ház költségvetése terhére ő fel tudja vállalni 
a költségeket, nem szükséges külön pénzt erre biztosítani.  
 
Dr. György Balázs szerint a megállapodások értelmében a sportcsarnok térítésmentes 
használatát a Képviselő-testület évi 15 nap keretében biztosíthatja.  
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A bizottság tagjai a fentiek alapján meghozták döntésüket.  
 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 7 egyhangú igen szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
5/2010.(11.02.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, 
hogy az Önkormányzat számára fenntartott évi 15 napos ingyenes használat keretében 
engedélyezze a 2010. december 11-én tartandó családi sportnap megrendezését a 
sportcsarnokban.  
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
 
Napirend:  

4.) Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratórium elnökére  
     javaslattétel 
     Ea Török Lajosné elnök 

 
Török Lajosné a bizottság elnöke köszöntötte a megjelent Szántó Erzsébetet és felajánlotta 
számára a zárt ülés tartásának lehetőségét, tekintettel a napirend személyi ügy voltára.  
 
Szántó Erzsébet nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel. 
 
Török Lajosné tájékoztatta a bizottsági tagokat arról, hogy Szántó Erzsébetet javasolja az 
Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségével megbízni, mint 
köztiszteletben álló pedagógust, aki képviselői megbízatása idején a Kulturális és Oktatási 
Bizottság elnöki posztját is betöltötte. Kérte a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak bizalmat 
számára. Ő előzetesen megkereste Szántó Erzsébetet, aki e felkérésének igent mondott.  
 
Szántó Erzsébet megköszönte a lehetőséget és bejelentette, hogy amennyiben bizalmat kap a 
bizottság tagjaitól, szívesen vállalná ezt a megtisztelő feladatot.  
 
Vincze József polgármester elmondta, hogy felmerült annak eshetősége, hogy az alapítványt 
megszüntessék és más civil szervezet vállalja fel az alapítvány feladatait. Az alapítvány 
további működése mellett szól azonban az a tény, hogy az egész falu lakosságát összefogja, 
nem csak egy bizonyos réteget érint. Az új elnöknek agitálnia kellene a lakosságot az 1%-ok 
megszerzése érdekében, a vállalkozókat szintén meg lehetne keresni adományok kérésével. A 
pénzeszközöket eddigi leginkább a rendőrség támogatására fordították, hiszen az alapítvány 
célja többek között a közbiztonság fejlesztése volt. Az Önkormányzat minden évben 
hozzájárult ehhez a feladathoz és vállalkozóktól is származtak befizetések. Az összegyűlt 
támogatásokat természetesen kulturális célokra is fel lehet használni, hiszen az is a falu 
egészét érintő feladat.  
 
Dr. György Balázs kiegészítette ezt azzal, hogy az alapítvány céljai között szerepel még a 
környezetvédelem, sőt a jövőben ennél is több fontos feladatot lehetne az alapítvány céljai  
közé sorolni.  
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Mikusné Végh Magdolna jelezte, hogy jó lenne, ha az alapítvány tevékenységi körét 
kibővítenék, mert így például az óvoda céljára is lehetne a pénzből igényelni. 
 
Szabó Éva véleménye erről az volt, hogy az óvodának van saját alapítványa és fenntartója, 
míg a Községért Közalapítvány más célból jött létre.  
 
Juhász Zoltán összefoglalóan megállapította, hogy meglátása szerint az alapítvány a mostani 
formájában nem tudott megfelelően működni, strukturális változtatásra lenne szükség. 
Megszüntetni nem kell, mert fontos célokat szolgál a közbiztonság támogatása révén. A 
finanszírozása nem lesz könnyű, de felvetette a javaslatot, hogy ne tisztán civil forrásból 
származzon a bevétele, hanem esetleg egy-egy arányban az önkormányzat minden 
támogatáshoz köthetné saját támogatását is.  
 
A bizottsági tagok a részletes vita után meghozták döntésüket.  
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 7 egyhangú igen szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
6/2010.(11.02.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, 
hogy az Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségének ellátására 
Szántó Erzsébet 2351 Alsónémedi, Alsóerdősor u. 66.sz. alatti lakost bízza meg 2011. január 
1. napjával.  
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
 
Mivel a nyílt ülés keretén belül nem volt több napirendi pont, Török Lajosné a nyílt ülést 
berekesztette és zárt ülést rendelt el.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

             Török Lajosné  
        a Bizottság elnöke 
 
Nagy Ibolya jkv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


