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Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015.évi munkaterve
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Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnöke: Horváth Frigyes képviselő
Tagjai: Némethné Deli Anita képviselő elnökhelyettes
Tar Ildikó képviselő
Tokovicz Györgyné
Sisa Máténé

A bizottság munkáját koordinálja és jegyzőkönyveit vezeti Zsidai Barbara fogalmazó.
A bizottság munkatervét a képviselő-testület munkatervének figyelembe vételével tervezte és
hagyja jóvá.
A BIZOTTSÁG FELADATA
-

Kapcsolatot tart a szociális és egészségügyi tevékenységet végző intézményekkel,
szervezetekkel, egyesületekkel és folyamatosan figyelemmel kíséri működésüket, az
általuk végzett tevékenység alakulását és javaslatot tehet a problémák megoldása illetőleg
a szolgáltatás minőségének javítása érdekében.

-

Véleményt fogalmazhat meg a szociális és egészségügyi intézmények
intézményvezetőinek kinevezésénél.

-

Javaslatot, előterjesztést készít a díszpolgár személyére.

-

Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és egészségügyi alapellátásának helyzetét,
javaslatot tesz a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális és egészségügyi feladat
minőségibb ellátásának segítése érdekében illetőleg az ilyen tartalmú döntések
előkészítésében.

-

Közreműködik az egészségügyi és szociális ellátásra szoruló személyek felkutatásában.

-

Figyelemmel kíséri a lakosság életkörülményeinek alakulását, különös tekintettel a cigány
nemzetiségre illetőleg a hátrányos helyzetű családokra.

-

A bizottság működéséért a bizottság elnöke a felelős.

3

2015. január 20.
1. A Bizottság 2015. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Elnök

2015. február 10.
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.
Előadó: Polgármester
2. Szociális rendelet-tervezet megvitatása
Előadó: Elnök

2015. április 28.
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetése zárszámadásáról.
Előadó: Polgármester
2. Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról.
Előadó: Elnök

2015. szeptember 15.
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi első féléves gazdálkodásáról.
Előadó: Polgármester

2015. november 24.
1. Az Önkormányzat szociális és egészségügyi alapellátásával kapcsolatban végzett
feladatainak áttekintése, értékelése.
Előadó: Elnök

2015. december 15.
1. Beszámoló a Bizottság 2015. évben végzett munkájáról.
Előadó: Elnök

2016. január 28.
1. A Bizottság 2016. évi munkatervének elkészítése.
Előadó: Elnök
2. Javaslatok megfogalmazása az Önkormányzat 2016. évi rendezvénytervének
összeállításához.
Előadó: Elnök
Győrszemere, 2015. 01. 20.

Horváth Frigyes s.k.
Elnök

