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B E S Z Á M O L Ó  

A HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a 

bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető 

szabályait.  

 

A bizottság feladatkörében kezdeményezheti, előkészítheti a képviselő-testület döntéseit, a 

képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz.  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (III. 25.) önkormányzati 

rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról tartalmazza azokat az 

előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság 

állásfoglalásával nyújthatók be a Képviselő-testületnek. Meghatározza, hogy a 

Humánpolitikai Bizottság 5 tagú. Személyi összetételében 2013-ban változás nem történt. 

x  
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A Humánpolitikai Bizottság 3 fő képviselő-testületi és 2 fő nem képviselő bizottsági tagból 

áll.  

 

A bizottság éves munkaterv alapján működik, melynek előkészítéséről a Képviselő-testület 

munkatervének elfogadását követő 30 napon belül a bizottság elnöke gondoskodik úgy, hogy 

az összhangban legyen a Képviselő-testület munkatervével.  

 

A Humánpolitikai Bizottság a 2013. évi munkatervét 2013. január 22. napján tartott ülésén 

fogadta el. Tervezett ülések száma: 9 ülés.  

 

2013. évben a Humánpolitikai Bizottság 20 ülésnapot tartott. Nyílt ülésen 79 napirendi pontot 

tárgyalt, míg zárt ülésen 16-ot. 

 

A Humánpolitikai Bizottság egyik fontos feladata, hogy zárt ülés keretében havonta 

megtárgyalja az átmeneti segély iránti kérelmeket. 201 átmeneti támogatás iránti kérelem 

érkezett a bizottság elé, melyből 145 kérelmet támogatott, 56 db kérelmet elutasított.  

 

2013. január elsején nagy változás volt a járások kialakítása, a Felsőzsolcai Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozása. Az év folyamán az EPSZCSK és a GAMESZ 

átszervezése is megtörtént.  

 

Beszámolókat tárgyaltunk meg a város szociális helyzetéről és ellátásáról; a Zsolca TV Kft. 

tevékenységéről; a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2012/2013-as nevelési év 

munkájáról; a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület tevékenységéről; a gyermekjóléti feladatok 

ellátásáról; a Rendezvények Háza működéséről; a házi segítségnyújtási, illetve a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátásáról; a GAMESZ városüzemeltetési és 

kommunális feladatainak ellátásáról; a város közművelődéséről és a könyvtári ellátásról; a 

város egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról; a Felsőzsolca Városi Sport 

Club 2012. évi tevékenységéről; az Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató és Családgondozó 

Központ családgondozó intézmény-egységének 2012. évi tevékenységéről. 

 

A Humánpolitikai Bizottság részt vett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet többszöri módosításában, a költségvetésről szóló rendelettervezet 

előkészítésében.  

 

Javaslatot tettünk a Helytörténeti Kiállítás szakmai besorolásának módosítására; a 

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatói pályázat kiírására; a 

Felsőzsolcai Családgondozó Központ magasabb vezetői pályázatának kiírására; a 

Draganovoban felállítandó szobor költségeihez történő hozzájárulásra; Támogatási Alap 

kiírására; a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójának bírálatára.   
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Szintén javasoltuk a Képviselő-testületnek elfogadásra a közbiztonság javítására és a 

városlakók megelégedésére, valamint a bűnözés visszaszorítására Felsőzsolca város területén 

a rendőri jelenlét fokozását célzó megállapodás kötését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Rendőr-főkapitánysággal, a Polgárőrség jelenlétének biztosítását a 7-es buszjáratokon. A 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulásából való kilépés jelzését, amely 2014. január 1-jén 

valósult meg, ennek kedvező hatásait már ez évben érezzük.  

 

Az ülésre a beszámolók, javaslatok, tervezetek teljes körűen voltak elkészítve, így az esetek 

nagy többségében a Bizottság változtatás nélkül javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és azt elfogadni 

szíveskedjen.  

 

Felsőzsolca, 2014. május 27. 

 

 

 

       Tisztelettel: 

 

 

 

         Nádi Gyula 

              Humánpolitikai Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 2013. évi munkájáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 2013. évi 

munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  

 

Felelős: Nádi Gyula, a Humánpolitikai Bizottság elnöke  

Határidő: értelemszerűen 


