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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Őrbottyán Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága a beszámolási időszakra (2015. év) 
vonatkozó, a Képviselő-testület, valamint a Bizottság munkatervében meghatározott feladatokat 
teljesítette: 

10 bizottsági ülésen 179 határozatot hoztunk, ebből zárt ülésen 121-et. Többek között újraírtuk 
rendeletünket a szociális gondoskodás helyi szabályairól, megbeszéléseket folytattunk az orvosokkal 
és döntöttünk az egészségház megépítéséről, elkészítettük a város szolgáltatástervezési 
koncepcióját, határoztunk a Bursa Hungarica ösztöndíj odaítéléséről, és megtárgyaltuk valamennyi, a 
munkatervünkben szereplő napirendi pontot. 

A Bizottság összetétele és létszáma változatlan volt a tavalyi év során: 3 képviselő és 2 nem képviselő 
jogállású tagunk van. A Humánügyi Bizottság feladatai az egészségügyi, szociális ügyek és 
köznevelés-oktatás területének tennivaló köré csoportosíthatók. 

A bizottsági ülések továbbra is szerdai napon kerültek megtartásra a Kulturális és Sportbizottság 
üléseinek hosszától függő időpontokban. 

Bizottsági üléseinket zárt üléssel fejeztük be, ahol a szociális kérelmek elbírálása történt meg. Az 
önkormányzati segélyek mértékének meghatározása nem könnyű feladat: szeretnénk a rászorulóknak 
anyagi támogatást nyújtani, de nem szeretnénk, ha a munka helyett hosszú távon a segélyekre 
támaszkodnának. 

Év végén döntöttünk a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat átnevezéséről és jogszabályoknak 
megfelelő átszervezéséről. 

Karácsony előtt ismét több családnak osztottunk ki tüzelőanyag és tartós élelmiszer formájában 
támogatást, amit a bizottsági tagok, a Karitasz és magánszemélyek segítségével személyesen 
juttatunk el a rászorulóknak.  

Augusztusban átadásra került a Napsugár Óvoda tornaszobája, ahol jelenleg a helyhiánnyal küzdő 
általános iskola egyik első osztálya tanul. Egy pályázatnak köszönhetően a testület döntött a 
Kismókus Óvoda tetőterének beépítéséről, így a két óvoda rövid időn belül egy épületbe költözhet és 
az iskola további termeket kaphat a gyarapodó osztályoknak. 

Köszönöm a Humánügyi Bizottság tagjainak és a bizottságot segítő kollégák munkáját, külön kiemelve 
aljegyző asszonyt! 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a Humánügyi Bizottság beszámolóját. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.1.) önkormányzati rendelete 
Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról - 15.§ (1) 
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4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2016. (III. 02.) határozata a 
Humánügyi Bizottság beszámolójáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja.  

 

Őrbottyán, 2016. február. 7. 

 

 

 

 


