4. sz. előterjesztés
Beszámoló
a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság
2014-2019-es önkormányzati választási
ciklusban végzett munkájáról
a Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. szeptember 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő- testület!
A képviselő-testület a törvény keretei között önállóan alakítja ki szervezetét, határozza meg a
szervei közötti munkamegosztást. A szervezeti rendben a képviselő-testület munkájának
segítésében, az önkormányzati feladatainak eredményesebb ellátásában a bizottságok kiemelt
helyet foglalnak el, hiszen a képviselő-testület felhatalmazása alapján részt vesznek az
önkormányzati döntéshozatal előkészítésében, továbbá a képviselő-testület egyes
hatásköreinek gyakorlását a bizottságaira átruházhatja.
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
SZMSZ) tartalmazza az önkormányzat bizottságainak felsorolását.
Az SZMSZ 64. § (13) bekezdése írja elő, hogy „A bizottság tevékenységéről ciklusonként
beszámol a képviselő-testületnek. A beszámolás időpontját a képviselőtestület munkatervében
önálló napirendként kell meghatározni.”
Ennek megfelelően a képviselő-testület önálló napirendként tárgyalja a bizottsági beszámolót.
A beszámoló a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság megalakulása óta
2019. szeptember 19. napjáig végzett tevékenységéről készült.
I.

A Humán, Köznevelési, Egészségügyi Bizottság tagjai

A 2014-2019-es önkormányzati választási ciklusra a 2014. október 20-án megtartott alakuló
ülésén az akkor hatályos SZMSZ rendelkezése szerint a képviselő-testület 11 tagú Humán,
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hozott létre.
A képviselő-testület a Bizottság elnökének Kissné Molnár Ágnest választotta, a bizottság
elnökhelyettese Fekete Lajos lett.
A Képviselő- testület az Elnök személyén kívül a Bizottság tagjainak: Dr. Mészáros Géza
József, Varga Zoltán, Fekete Lajos, Kőrösi András, Kesztyűs Attila települési önkormányzati
képviselőket, továbbá Dr. Ledniczki István, Kiss Lajos, Dr. Tripkovics Zsolt, Babina
Elemérné
és
Savanyó
Gizella
nem
képviselő
tagokat
választotta
meg.
Dr. Tripkovics Zsolt munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott a bizottság munkájában részt
venni, ezért távozása után Dr. Nagy István személyével egészült ki a Bizottság.
.
A kihirdetett, hatályos SZMSZ szerint a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Bizottság 11 tagú, melyből 6 fő képviselő és 5 fő nem képviselő-testületi tag.
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II.

A Bizottság feladatai

Az SZMSZ 63. § (1) bekezdése szerint a Bizottság, mint a Képviselő- testület állandó
Bizottsága általános feladatai a következők:
„a) ellátja az átruházott hatásköröket,
b) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja a feladatkörébe tartozó
ügyeket, azokat véleményezi, illetőleg állást foglal,
c) a képviselő-testület elé terjeszti az általa meghatározott előterjesztéseket, bizottsági
állásfoglalásokat,
d) közreműködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok
előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében,
e) ellenőrzi – feladatkörében – az Önkormányzati Hivatal testületi döntést előkészítő és
végrehajtást szervező munkáját, szükség esetén kezdeményezi a polgármester intézkedését,
f) javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő
személyi kérdésekben.”
II.2. A Bizottság főbb feladatai:
Az SZMSZ 63. § (2) d) pontja értelmében pedig a Bizottság főbb feladatai a következők:
-

véleményezi a testület elé kerülő köznevelési témájú előterjesztéseket, pályázatokat
figyelemmel kíséri a köznevelési intézmény munkáját,
segíti a helyi köznevelési koncepció kialakítását és megvalósítását,
vizsgálja az ágazati intézmények működési feltételeinek biztosítását,
véleményezi az intézményhálózat fejlesztési, felújítási terveit,
véleményezi a testület elé kerülő egészségügyi és szociális témájú előterjesztéseket,
pályázatokat
figyelemmel kíséri az egészségügyi és szociális feladatot ellátó intézmények munkáját,
véleményezi az egészségügyi és szociális intézményhálózat fejlesztésére vonatkozó
terveket,
segíti az egészségnevelési feladatok végrehajtását,
vizsgálja az időskorúakról történő gondoskodásra vonatkozó feladatok ellátását,
javaslatokat dolgoz ki az egészségügyi és szociális ellátás javítására,
korszerűsítésére,”

A képviselő- testület mindezeken felül az adott évi költségvetési rendeletében egy millió
forint felhasználását a bizottság hatáskörébe adta. Korábban a köznevelési célokra is külön,
majd 2017- től csak a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi célú támogatások
forrásaként. A keret felhasználása pályázati úton történik. Ennek megfelelően minden év
tavaszán pályázatot írunk ki. Az elmúlt években a pályázati felhívásokra összesen 46 pályázat
érkezett. Az igények mindig meghaladták a lehetőségeinket, ami örvendetes és
felelősségteljes döntésre is kényszerítette a bizottságot. A megvalósulásról a pályázók minden
esetben beszámoltak, minden nyertes pályázó szabályszerűen használta fel a megítélt
pénzösszeget.
A lakásrendelet értelmében a 2016. évben névjegyzék- tervezetet készített a Bizottság,
amelynek összeállítását megelőzően a bizottsági tagok minden igénylőnél
környezettanulmányt végeztek.
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Az évi költségvetési rendeletben meghatározott, az elmúlt években mindösszesen 1.500.000
Ft- os keretből a Bizottság állapíthatja meg a lakáscélú támogatásokat. A támogatási kérelmek
bizottsági tárgyalását megelőzően szintén környezettanulmányt készül a Bizottsági tagok
részvételével. A ciklusban 18 család részesült lakáscélú támogatásban, jellemzően
lakásfelújításhoz.
III. A Bizottság ülései
A bizottság a munkáját alapvetően a képviselő-testület munkatervéhez igazodó bizottsági
munkaterv alapján végezte.
A Bizottság a vizsgált időszakban összesen 58 ülést tartott, és 921 határozatot hozott. Zárt
ülés tartására majdnem minden esetben sor került, az üléseken a résztvevők a döntésüket a
lehető legtöbb információ birtokában kívánták meghozni, igyekeztek minden kérdésben
konszenzust kialakítani. A vitákba minden jelenlévő nagy aktivitással kapcsolódott be. A
bizottsági ülések egy alkalomtól eltekintve határozatképesek voltak. A zárt ülések számát a a
személyes jellegű témák indokolták.
Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere és a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
Címzetes Főjegyzője a Bizottság csaknem valamennyi ülésén részt vett, és előterjesztőként
vagy hozzászólóként segítette a Bizottság munkáját. Üléseinken az Alpolgármesterek is részt
vettek.
IV.

Összegzés

A képviselő-testület a Bizottság javaslataival egyetértett, és döntéseit a Bizottság
javaslatát figyelembe véve hozta meg.
A Bizottság az egyik leggyakrabban ülésező bizottság volt.
A Bizottság munkájának szervezését, tevékenységének dokumentálását a bizottsági titkár
végezte. Az előkészítő munkában jelentős feladat hárult a Marcali Közös Önkormányzati
Hivatal feladatkörrel érintett dolgozóira is. Tisztelettel köszönöm meg munkájukat.
Összességében elmondható, hogy a bizottság a megválasztása óta folyamatosan és a
jogszabályokban foglalt előírások betartásával végezte a képviselő-testület munkáját segítő
tevékenységét.
Köszönet illeti a Bizottság tagjait is, hogy jelenlétükkel biztosították a határozatképességet,
aktív részvételükkel pedig a megalapozott döntések meghozatalát.
Marcali, 2019. 09. 19
Kissné Molnár Ágnes
bizottsági elnök
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