Beszámoló a Humán Szolgáltatások Bizottsága
2015-2016. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen beszámolómban áttekintem a Humán Szolgáltatások Bizottsága 2015. november és
2016. október közötti időszak alatt végzett munkáját.
A Bizottság 4 képviselőből és 3 külsős tagból áll. Üléseit havonta, az éves munkatervében
meghatározottak szerint tartotta. A beszámolási időszakban 11 alkalommal ülésezett. Zárt ülések
száma 6 volt. A Bizottság ülései minden alkalommal határozatképesek voltak. Összesen 65
előterjesztés került napirendre, melyből 8 előterjesztést zárt ülés keretében tárgyaltunk.

Bizottságunk véleményezte mindazokat a képviselő-testületi előterjesztéseket, melyek hatáskörébe
és illetékességébe tartoznak:


Egészségügyi alapellátások körzeteinek rögzítése (védőnők, iskola-egészségügyi ellátás)



Intézményi és egyéb beszámolók: Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár, Csicsergő

Óvoda, Gólyahír Bölcsőde, Központi Konyha, Dr. Gáspár István Humán Szolgáltató Központ,
Sülysápi Hírforrás Szerkesztő Bizottsága, Települési Értéktár Bizottság, Szociális ellátásokról szóló
beszámoló, egészségügyi szakemberek beszámolói


Sülysáp 2016. évi rendezvénynaptára



Munkatervek: Képviselő-testület, HSZB, WAMKK



Dr. Gáspár István Humán Szolgáltató Központ: SZMSZ, Szakmai Program



Védőnői álláshelyre jelentkezők meghallgatása (2 alkalommal)



Gyermekjólléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés

A Bizottság feladata volt az önkormányzat által meghirdetett pályázatok elbírálása és az ahhoz
kapcsolódó döntéshozatal (zárt ülés):


A helyi önszerveződő közösségek támogatására kiírt pályázat keretében 13 pályázó (civil,

sport és vallási közösség) között 7.500 000 Ft-os keret került elosztásra vissza nem térítendő
támogatás formájában.


A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat: 13 pályázónak ítéltünk támogatást.



Étkezési térítési díjkedvezmények elbírálása 5 esetben történt. A kérelmek megalapozottak

voltak és Bizottságunk a kérelmeknek helyt adott.

Bizottságunk a fentieken túl zárt ülés keretében véleményezte az önkormányzati elismerésre
felterjesztett személyeket és szervezeteket tartalmazó javaslatot. Meghallgatta a Dr. Gáspár István
Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői posztjára jelentkezőket (előszűrést végzett). A
Képviselő testület ülésén ezt követően a Bizottság által javasolt személyek kerültek meghallgatásra.

Intézményi látogatásokat tettünk – az intézményvezetők beszámolóinak elfogadása előtt – a
Gólyahír Bölcsődében, a Dr. Gáspár István Humán Szolgáltató Központnál (Családsegítő Szolgálat)
és a Csicsergő Óvoda 2 tagintézményében és a székhely óvodában. Betekintést nyerhettünk az
intézmények életébe, személyes találkozás útján tájékozódhattunk az ott folyó munkáról. Mind a
beszámolók, mind a látogatások meggyőztek minket arról, hogy szép, rendezett környezetben
eredményes szakmai munka folyik.

A Bizottság tagjai – a bizottsági munkán túl – aktív részt vállalnak városunk sport- és
kulturális életében. Önálló programok szervezésében is jeleskednek és a Sülysápi Hírforrás
szerkesztését segítik írásaik publikálásával. Jelen voltunk a jelzőrendszeri értekezleteken, és a
védőnők által szervezett programon.

Bizottságom nevében szeretnék köszönetet mondani a Polgármesteri Hivatal munkatársainak
az előterjesztések kiemelkedő szakmai színvonaláért, valamint a Jegyző Asszonynak, a
Polgármester Úrnak és az Alpolgármester Úrnak azért, hogy megtisztelték üléseinket jelenlétükkel.
Tisztelettel megköszönöm a Bizottság valamennyi tagjának az üléseken való rendszeres
megjelenést és a beszámolás időszaka alatt végzett lelkiismeretes munkáját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a Humán Szolgáltatások Bizottsága 2015. november és
2016. október között végzett munkájából szóló beszámolót fogadja el.

Sülysáp, 2016. november 8.
Pálinkáné Petik Éva sk.
HSZB elnök

