
HUMÁN BIZOTTSÁG 

 

Feladat- és hatáskörök 

 

  

1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait. 

 

2. Véleményt nyilvánít a feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények létesítéséről, 

gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének 

módosításáról, nevének megállapításáról. 

 

3. Előkészíti, véleményezi és a Képviselő-testület elé terjeszti az intézmények működését 

szabályozó döntések tervezeteit. 

 

4. Véleményt nyilvánít az intézmények gazdálkodásáról és működésének 

törvényességéről, a szakmai munka eredményességéről, az önkormányzati fenntartású 

nevelési-oktatási intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a 

tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedésekről. 

 

5. Javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó intézményvezetői pályázatok 

kiírására, előzetesen véleményezi a beérkezett pályázatokat. 

 

6. Véleményt nyilvánít az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények 

foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról, 

ajánlásokat tesz a munka javítására. 

 

7. Javaslatot tesz a csoportlétszám meghatározására az önkormányzat által fenntartott 

óvodák tekintetében. 

 

8. Javaslatot tesz a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesítendő tanulókra. 

 

9. Véleményt nyilvánít valamennyi, a sporttal és az ifjúsággal összefüggő kérdésben, 

közreműködik az ezekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében. 

 

10. Figyelemmel kíséri: 

 

a sport és az ifjúság helyzetét, 

 

a sporttörvényben megfogalmazott önkormányzati feladatok végrehajtását, 

 

a városi sportegyesületek működését, az önkormányzat által nyújtott pénzügyi 

támogatások felhasználását, 

 

a diáksport és tehetséggondozás körülményeit, a diákversenyek lebonyolítását, 

 

az iskolák tanulóinak testnevelését és sportját. 

 

11. Javaslatot tesz a drogmegelőzési és ifjúságvédelmi feladatokra, azok megoldásában 

tevékenyen részt vesz. 

 



12. Véleményt alkot a gyermek- és ifjúsági jogok, ifjúságpolitikai feladatok helyi 

érvényesüléséről. 

 

13. Javaslatot tesz a fogyatékkal élők sportolására. 

 

14. Javaslatot tesz a sportra, az ifjúságra, kiemelten a fogyatékkal élőkre, az oktatási-

nevelési intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok benyújtására. 

 

15. Javaslatot tesz a sporttal és a civil szervezetekkel kapcsolatos támogatási kérelmek 

elbírálására. 

 

16. Az oktatási-nevelési, közművelődési intézmények beszámolói alapján értékeli az 

önkormányzat oktatási, nevelési, közművelődési és sport intézményeinek munkáját. 

 

17. Javaslatot készít a települést érintő ünnepségek, rendezvények időpontjára, 

megvalósításának formájára, ellenőrzi lebonyolításukat. 

 

18. Figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. 

 

19. Figyelemmel kíséri a helyi médiák működését. 

 

20. Szükség szerint, de legalább évente elvégzi a szakirányú rendeletek, 

rendeletmódosítások felülvizsgálatát, rendeletek alkotására javaslatot tesz, figyelemmel 

kíséri a rendeletek hatályosulását. 

 

21. Foglalkozik a feladatkörébe tartozó ügyeket érintő lakossági bejelentésekkel. 

 

22. Segíti az önkormányzat belföldi és nemzetközi partnerkapcsolatainak kialakítását. 

 

23. Javaslatot tesz nemzetközi kapcsolatok felvételére, az együttműködés területeire és 

formáira. 

 

24. Felkérés esetén részt vesz a térségi rendezvények megszervezésében. 

 

25. Figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó, a térséget érintő ügyeket. 

 

26. Megtárgyalja a polgármester által előterjesztett költségvetési rendelet-tervezetet. 

 

27. Folyamatos kapcsolatot tart a nem önkormányzati fenntartású köznevelési 

intézményekkel. 

 

28. A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt a költségvetésben a feladatkörére 

elkülönített összeg felhasználásáról  

 

 

  

 

  

 
 


