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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága 2018. évre vonatkozó, a Képviselőtestület, valamint a Bizottság munkatervében meghatározott feladatokat teljesítette:
10 bizottsági ülésen 123 határozatot hoztunk. Többek között véleményeztük a Segítő Kéz Szociális
Szolgálat SzMSz-ét, megkötöttük az új alapellátási szerződést a fogorvosi praxisokban, és határoztunk a Bursa Hungarica ösztöndíj odaítéléséről.
Javaslatot tettünk a Pest Megyei kitüntető címekre, újraalkottuk a Szociális rendeletet, illetve a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és elfogadtuk a Harangok Napja programját.
Megvitattuk a Humánügyi Bizottság, az Óvoda, a Művelődési Ház, a Segítő Kéz, a gyermekjólét és
gyámügy és a Települési Értéktár beszámolóját, az önkormányzat költségvetését, az önkormányzat
2018. évi rendezvényeit, és megtárgyaltuk valamennyi, a munkatervünkben szereplő napirendi pontot.
A beszámolási időszak alatt a Bizottság 4 képviselő és 3 nem képviselő jogállású taggal működött, az
ülésekről 2 tag egyszer (ebből az egyik igazolatlan), 2 tag kétszer, 1 tag háromszor, illetve 1 tag hatszor hiányzott. A Humánügyi Bizottság feladatai az egészségügyi, szociális ügyek és köznevelésoktatás területének tennivalói, valamint a kulturális és sport témájú előterjesztések megvitatása.
A bizottsági ülések többnyire szerdai napon kerültek megtartásra.
Bizottsági üléseinket zárt üléssel fejeztük be, ahol a rendkívüli települési támogatások elbírálása történt meg. A támogatások odaítélésénél a központi előírások és saját rendeletünk szabályai szerint
jártunk el, igyekeztünk mindig igazságosan megítélni a kérvényeket.
Karácsony előtt ismét több családnak osztottunk ki tartós élelmiszer formájában támogatást, amit a
bizottsági tagok, civil szervezetek és magánszemélyek segítségével személyesen juttatunk el a rászorulóknak.
Továbbra is figyelemmel kísérjük az általános iskolai köznevelést is, hiszen őrbottyáni gyermekek
járnak a KLIK által fenntartott és működtetett intézménybe. Az iskola vezetésével együtt tovább szorgalmazzuk új iskola építését.
Köszönöm a Humánügyi Bizottság tagjainak, jegyző, aljegyző asszonynak, a szociális osztály, a Segítő Kéz Szociális Szolgálat, és a bizottságot segítő valamennyi hivatali kolléga és a bizottság tagjainak
munkáját!
Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a Humánügyi Bizottság beszámolóját!
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-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)
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Költségkihatása nincs
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5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta.
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (II. 27.) határozata a Humánügyi Bizottság beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.

Őrbottyán, 2019. február 5.
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