Előterjesztés
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 30-i ülésére
8. napirend: Beszámoló a Szociális és Ügyrendi Bizottság 2019. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő- testület!

A Bizottság feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
120. §-án túl a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ)
határozza meg.
A képviselő-testület a bizottság tagjainak számát 3 főben határozta meg. A 2019. évi önkormányzati
választásokat követően az alakuló ülésen a képviselő-testület megválasztotta az új bizottság elnökét
és tagjait. Külsős bizottsági tag választására nem került sor.
Az SZMSZ 2. melléklet 8. pontja alapján 2019. november 30-ig a bizottság átruházott hatáskörben
döntött:
 rendkívüli települési támogatási kérelmekről
 a tanulmányokhoz kapcsolódó települési támogatásokról, ennek keretében a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj támogatási kérelmekről, valamint az iskolakezdési támogatási
kérelmekről
 a szociális tűzifa-támogatás iránti kérelmekről
 a nyári táborozási támogatások iránti kérelmekről
 a települési rezsitámogatási kérelmekről
A képviselő-testület a 13/2019.(X.28.) önkormányzati rendeletével módosította az SZMSZ-t, amely
alapján 2019. december 1-től a bizottság átruházott hatásköre a a rendkívüli települési támogatási
kérelmek elbírálására, illetve a szociális tűzifa-támogatási iránti kérelmek elbírálására terjed ki.
A bizottság átruházott hatáskörben 621 kérelemről döntött.
2019. évben a bizottság 52 főnek, összesen 829.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapított meg.
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjban 12fő részesült, személyenként 7000,- Ft/fő/hó összegben.
Az elmúlt évben iskolakezdési támogatásra 392.000 Ft-ot fizettünk ki, amely 49 tanulót érintett.
A bizottság 2019. évben 93 erdei m3szociális célú tűzifát osztott ki, amely összesen 47 háztartás téli
tüzelőjéhez járult hozzá.
Az önkormányzat szervezésében nyári táborozásra került sor 2019-ban, táborozási támogatást 500.000
forint összegben 50 gyermek részére nyújtott.
Települési rezsitámogatás keretében 436 háztartás összesen 4.560.000 Ft-hoz jutott.
A Szociális és Ügyrendi Bizottság feladatai:
a) véleményezi a testület elé kerülő egészségügyi és szociális témájú előterjesztéseket és a
gyermekvédelmi valamint szociális tárgyú helyi rendelet-tervezeteket,
b) véleményezi az önkormányzat költségvetésének egészségügyi és szociális kiadási
előirányzatait,
c) figyelemmel kíséri az egészségügyi és szociális intézmények munkáit,
d) javaslatot tesz a helyi szociális ellátások, szolgáltatások fejlesztésére,
e) javaslatot tesz a gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások fejlesztésére,
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r)
s)
t)

vizsgálja az időskorúakról történő gondoskodásra vonatkozó ellátást,
javaslatot tesz kitüntető címek adományozására,
vizsgálja az SZMSZ hatályosulását, szükség esetén intézkedést kezdeményez,
javaslatot tesz a polgármester jutalmazására,
figyelemmel kíséri a polgármester éves szabadságolási tervének végrehajtását,
véleményezi a képviselő-testület rendeleteit,
véleményezi a hivatal munkáját, szervezetével kapcsolatos előterjesztéseket,
nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát,
és ellátja a Mötv. 37. §-ában foglalt összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos feladatokat.
A személyes érintettség esetén a képviselő-testület elrendelése esetén vizsgálatot folytat le.
véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartotó választásokat, kinevezéseket,
megbízásokat,
állást foglal ügyrendi kérdésekben
ellátja a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
állást foglal a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet tervezetről
állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe tartozó munkajogi intézkedéssel kapcsolatban,
állást foglal a polgármester éves szabadságolási tervéről

A fenti feladatok ellátása körében a bizottság 2019. évben 7 nyílt és 13 zárt ülést tartott. Az
üléseken összesen 113 bizottsági határozatot hozott.
Feladatkörében eljárt a képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésével kapcsolatosan,
véleményezte az
önkormányzati rendelet-tervezeteket, állást foglalt a polgármester szabadságolási tervéről, illetve
figyelemmel kísérte annak végrehajtását.
Kérem, hogy a Képviselő-testület a bizottságunk 2019. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el.
Határozati javaslat:
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Szociális és Ügyrendi
Bizottság 2019. évi munkájáról” és az alábbi döntést hozza:
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Ügyrendi Bizottság 2019. évi
munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.
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