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ELŐTERJESZTÉS 

A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. február 26. napján 

megtartott soron kívüli ülésére 

Javaslat a bizottság 2015. évi ellenőrzési munkatervére 

 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tagok! 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 45.§ (7) bekezdése értelmében a bizottság az általa elfogadott éves 

munkaterv alapján működik. Az elfogadott munkaterv tartalmazza azt, hogy a bizottság a 

rendelet 2. melléklet 4. pontjában meghatározott feladat és hatáskörében eljárva éves 

ellenőrzési tervet készít. Az éves ellenőrzési tervet a bizottság határozatban fogadja el.  

 

Javaslom az éves ellenőrzési terv keretein belül a bizottság folyamatosan kísérje figyelemmel 

a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet hatályosulásának tapasztalatait az 

igazgatási iroda havi írásbeli tájékoztatója alapján, valamint szakember, szakemberek 

bevonásával vizsgálja a Szociális Szolgálat működési teljes egészében vagy annak egy 

fontosnak tartott szegmensét.  

 

A települési támogatás szabályozásáról szóló rendelet végrehajtásának esetében azért fontos a 

vizsgálat, mert a költségvetésben március 1-től a települési támogatás finanszírozására 

kizárólag saját forrás áll rendelkezésre, ezért a város adóforintjai felhasználásának 

figyelemmel kisérése nem megkerülhető feladat.  

A másik indok, hogy a szociális törvény tág lehetőségeket ad az önkormányzat számára a 

települési támogatás szabályozásához. Ezért az igazgatási iroda tapasztalatai, és a bizottság 

egyéb információi alapján esetlegesen helye lehet a szabályozás finomításának vagy 

újragondolásának. Az igazgatási iroda havi beszámolónak tartalmát a bizottság elnöke 

egyezteti az igazgatási iroda vezetőjével.  

 

A Szociális Szolgálat működése egészének vizsgálata több szakember (pénzügyi, belső 

ellenőr, Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala) bevonásával történhet. Ugyanakkor talán 

eredményesebb, ha a bizottság a Szociális Szolgálat működésének kisebb részletét vizsgálná, 

mondjuk az ügyfelek (szolgáltatást igénybevevők) részére történő számlázási gyakorlatot. Ez 

belső ellenőr közreműködésével is megoldhatónak látszik. Az ellenőrzés szükségességét a 

vezetőváltás is indokolja.  

 

Fenti alapján kérem a Bizottság tagjait az alábbi határozati javaslat elfogadására:  
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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület 

Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottságának  

…../2015.(II.26.) számú határozata 

a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési 

munkatervéről 

 

 

A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 2015. évi ellenőrzési munkaterve:  

 

1.) Települési támogatási szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet gyakorlatban 

történő hatályosulása, az igazgatási iroda havi írásbeli beszámolója alapján.  

 

Az ellenőrzés időpontja: folyamatosa 

Az ellenőrzésben résztvevő személyek: a Bizottság minden tagja 

 

2.) A Szociális Szolgálat ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások utáni számlázási 

gyakorlat ellenőrzésre a 2014. évre vonatkozóan belső ellenőr bevonásával.  

 

Az ellenőrzés időpontja:  

Az ellenőrzésben résztvevő személyek:  

 

 

Felelős: Dr. Balázs-Fülöp Ferenc bizottság elnöke 

Határidő: folyamatos 

 

 

Ercsi, 2015. február 23. 

 

 

 

        Dr. Balázs-Fülöp Ferenc sk.  

             bizottság elnöke 

       

 


