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2016. ÉVI 
 

MUNKATERVE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 
2015. évi Munkatervét a ……………. határozattal jóváhagyta .  
 
 
 

Vártás József 
jegyző 
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HUMÁNPOLITIKAI  BIZOTTSÁG FELADATAI  
 
• Véleményezi az egészségüggyel, közneveléssel, kultúrával, sporttal 

összefüggésben: 

- Az önkormányzati egészségügyi, köznevelési, szociális intézmények létesítésére, 
működésére és megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására vonatkozó 
előterjesztéseket, 

- Az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, köznevelési, szociális 
fejezetét, 

- Egészségügyi, köznevelési, szociális, közművelődési intézmények vezetőinek 
kinevezésével összefüggő pályázatokat, és javaslatot tesz a döntésre, 

- A város területén működő egészségügyi, köznevelési, szociális, közművelődési 
intézmények munkáját, 

- Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi orvosi 
körzetek kialakítását, 

- Az egészségügyi ellátás területére vonatkozó megállapodásokat; a 
magángyógyszertárak létesítésére irányuló kérelmeket, 

- A szociális ellátás fejlesztési arányainak meghatározását, a szociális védőháló 
megteremetését célzó koncepciókat, előterjesztéseket, 

- A foglalkoztatással és a munkanélküliséggel kapcsolatos anyagokat, 
- A szociális gondoskodás, a gyermekifjúság és családvédelmet érintő ügyeket és 

előterjesztéseket, 
- A szociális szolgáltatás szervezési koncepciót és folyamatosan figyelemmel kíséri 

az abban foglaltak teljesítését, 
- A lakáshoz juttatással, pénzügyi támogatással kapcsolatos javaslatokat, 
- Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények nevelési és pedagógiai 

programját; értékeli a feladat végrehajtását, a pedagógiai, szakmai munka 
minőségét, 

- Az önkormányzat köznevelési, ifjúsági tevékenységét segítő, kulturális és sport 
pályázati kiírását, a beérkezett pályázatokat, 

- A képviselő-testület hatáskörébe tartozó kulturális, művelődési, művészeti és 
sportkérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat, 

- A különböző szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodásokat, 
- A városi sport, szabadidős és ifjúsági programját, az ifjúsági, gyermekvédelmi 

koncepciókat, 
 

• Feltárja és egyezteti a közneveléssel összefüggő városi érdekeket, igényeket; 
együttműködik az e területen működő szakmai és társadalmi szervezetekkel.  

• Kezdeményezi az intézményhálózat városi érdekekhez igazodó kialakítását, részt 
vesz az ezekkel összefüggő előkészítő munkában. 

• Segíti a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, 
vizsgálja azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket.  

• Figyelemmel kíséri a gyógyító, megelőző és betegellátási tevékenységet, 
közreműködik annak szervezésében.  

• Javaslatot dolgoz ki az egészségügyi ellátás fejlesztésének programjára, a 
kulturális, művészeti és sport életével kapcsolatos tervek előkészítésére. 

• Javaslatot tesz a közterületek elnevezésére vonatkozóan. 
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• Részt vesz az önkormányzat által támogatott egészségügyi pályázatok 
elbírálásában. 

• Figyelemmel kíséri és elemzi a városban élők szociális helyzetének alakulását, a 
gondoskodás kiterjesztése érdekében együttműködik az egyházakkal és más 
karitatív szervezetekkel. 

• Elemzi a szociális gondoskodás különböző formái működésének tapasztalatait, 
javaslatot készít a továbbfejlesztésre. Kezdeményezi az intézményhálózat 
szükségletekhez igazodó átalakítását, részt vesz az ezekkel összefüggő előkészítő 
munkában. 

• Figyelemmel kíséri a városban élő nemzeti és etnikai nemzetiségek 
életkörülményeit, szociális és kulturális helyzetét, segíti hagyományának ápolását, 
értékeik megőrzését és gyarapítását.  

• A képviselő-testület munkatervében foglaltak szerint beszámol munkájáról a 
képviselő-testületnek. 

• Az önkormányzati rendeletben megállapított hatáskörökben dönt, eljár. 

• Részt vesz az önkormányzat hatáskörébe tartozó oktatási, nevelési, 
közművelődési, közgyűjteményi tevékenységgel, ifjúsággal, valamint a 
testneveléssel, sporttal kapcsolatos célok és feladatok meghatározásában, tervek 
kidolgozásában, és ellenőrzi végrehajtásukat. 

 
 
A bizottság határozatképességére, határozathozatalára, vezetésére a képviselő-
testületre vonatkozó és az SZMSZ-ben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
 
 
A bizottság létszáma:    3 fő 
 
Elnöke:    Sztankóné Sándor Ibolya Ildikó 
 
Tagjai:    Korbély Györgyi Katalin 
    Verebélyi Orsolya 
     
     
 
A bizottsági ülések időpontja: a testületi ülések előtti szerdai nap, 15:00 óra 
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2016. február 9.  

 
N A P I R E N D 

 
1./ Testületi ülés anyagának megtárgyalása, véleményezése: 

 
•  Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 
• A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 

3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

• Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2015. évi bizottsági és 
polgármesteri döntésekről 

 
• Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi munkájáról 

 
 

2./ Humánpolitikaim Bizottság 2016. évi munkatervének jóváhagyása. 
Előadó: bizottság elnöke 

 
3./ Egyebek 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016. március 14.  
 

N A P I R E N D 
 
1./  Testületi ülés anyagának megtárgyalása, véleményezése: 
 

• Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2016. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 

• Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról  
• Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely 2015. évi munkájáról 
 

2./ Egyebek      
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2016. április 19.  
 

N A P I R E N D 
 
1./  Testületi ülés anyagának megtárgyalása, véleményezése:    
 

• Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

 

• A 2015. évi pénzmaradvány felhasználásáról 

• Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési 
jelentésének elfogadásáról 

• Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti 
Szolgálat működéséről 

• Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 
feladatellátásról 

• Javaslat a 2016. évi nyersanyagköltség megállapítására, intézményi 
térítési díjak megállapításáról 

Előadó: bizottság elnöke 
 

2./ Egyebek      
 
 
 
 
 
 
 

2016. május 17.  
 

N A P I R E N D 
 
1./  Testületi ülés anyagának megtárgyalása, véleményezése: 
 

• A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának, 
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a 
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről 

 
• Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről 

 
• Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról 

és tapasztalatokról 
 
3./ Egyebek 
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2016. június 21.  

 
N A P I R E N D 

 
1./  Testületi ülés anyagának megtárgyalása, véleményezése: 
 

• Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

 
• Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

Előadó: bizottság elnöke 
 
3./ Egyebek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016. szeptember 20.  

 
N A P I R E N D 

 
1./  Testületi ülés anyagának megtárgyalása, véleményezése:      
 

• Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévi munkájáról 
 

• Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év 
munkájáról 
Előadó: bizottság elnöke 

 
 
3./ Egyebek 
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2016. november 22.  
 

N A P I R E N D 
 
1./  Testületi ülés anyagának megtárgyalása, véleményezése:   
 

• Edelény Városi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 

 
• Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a 

környezet-állapot felmérésről 
Előadó: bizottság elnöke 

 
2./ Egyebek 
 
 
 
 
 

2016. december 13.  
 

N A P I R E N D 
 
1./  Testületi ülés anyagának megtárgyalása, véleményezése:  
 

• Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-
szállítással kapcsolatos feladatellátásról 

 
• Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról 

és tapasztalatokról 
 

• Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 

• Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról 
Előadó: bizottság elnöke 

 
 

3./ Egyebek 
 
 
 


