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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Bizottság 2016. évben végzett 

munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

393/2016. (XII.13.) Kt. sz. határozata 
a Humán Bizottság 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Bizottság 2016. évi munkájáról 
készült beszámolót e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
   Dr. Hekmanné Balázs Mária a Humán Bizottság elnöke 
Határid ő: azonnal 

 
 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 393/2016 (XII.13.) Kt. sz határozathoz” 
 

 
ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁN BIZOTTSÁGA 

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06-25-515-600, Fax: 06-25-515-601 

 e-mail: polghivatal@ercsi.hu 

 

BESZÁMOLÓ 

A Humán Bizottság elmúlt 1 éves munkájáról 

 

A Humán Bizottság 2016. évben 3- képviselő taggal és 2 külsős taggal látta el a feladatát. 

 

Bizottsági tagok: 

 

- Dr. Hekmanné Balázs Mária  elnök 

- Gólics Ildikó    alelnök 

- Lippai Csaba     képviselő 

- Laczkó Levente   külsős tag 

- Orth László    külsős tag 

 

Referens: Schrickné Kovács Szilvia 

 

A Bizottság üléseit meghatározott munkaterv alapján, előre meghatározott időpontokban 

végzi. Hatásköreit Ercsi Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 

(továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.  

A Humán Bizottság feladat és hatáskörei az SZMSZ alapján: 

  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. 
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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, a nevelési-oktatási 

intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a tanuló- és 

gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedésekről.  

5. Javaslatot tesz az intézményvezetői pályázatok kiírására, előzetesen véleményezi 

a beérkezett pályázatokat.  

6. Véleményt nyilvánít a nevelési-oktatási intézmények foglalkozási, illetve 

pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról, ajánlásokat 

tesz a munka javítására.  

7. Javaslatot tesz a csoportlétszám növelésére az önkormányzat által fenntartott 

óvodák tekintetében, ha a jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehető 

gyermekek számát.  

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 diák versenyek 

lebonyolítását, 

• az iskolák tanulóinak testnevelését és sportját, az erre fordítható 

normatíva felhasználását. 

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 
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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, a 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 a nemzetközi kapcsolatok felvételére, az együttműködés 

területeire és formáira.  

24. Felkérés esetén részt vesz a kistérség rendezvényeinek megszervezésében.  

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

26. Véleményezi az éves költségvetési koncepciót.  

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

28. Folyamatosan kapcsolatot tart a nem önkormányzati fenntartású közoktatási 

intézményekkel. 

29. A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt a költségvetésben a 

feladatkörére elkülönített összeg felhasználásáról   

 

A bizottság minden hónapban egyszer ülésezik.  

  

A bizottság részt vett a költségvetés tárgyalásában, javaslatokat tett a civil szervezetek, 

sportegyesületek támogatására. Folyamatosan figyelemmel kísértük munkájukat.  

A bizottság javaslatokat tett az önkormányzati ünnepségek időpontjaira, a lebonyolítás 

módjára, az önkormányzati kitűntetések, díjak adományozásának feltételeire, konkrét 

személyekre.  
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Folyamatosan tájékozódott a bizottság az oktatási-nevelési intézmények helyzetéről, 

folyamatosan beszámoltak munkájukról, terveikről. Kiemelten foglalkozott az óvodák 

helyzetével. Sajnos mindkét intézményben üres óvónői státuszok vannak. A Humán Bizottság 

javaslatot. tett, hogy a pályázok számára kedvezőbb feltételeket biztosítson a város, de sajnos 

így is a Napfény óvodában 3, a Hétszínvirág óvodában 2 csoportban van egyedül óvónő. Az 

álláshelyek folyamatosan meg vannak hirdetve. A probléma néminemű enyhítésére a Humán 

Bizottság javaslata alapján pedagógiai asszisztensi státuszok kerültek létrehozásra, melyek 

betöltésre kerültek. 

 

Az idei évben is feladatának tekintette a bizottság hogy valamennyi tanuló ingyenesen jusson 

a tankönyvekhez, így azon szülők is segítséget kaptak, akik más egyéb szociális ellátást nem 

tudnak igénybe venni. A Humán Bizottság tagjai lehetőség szerint részt vettek a nevelési-

oktatási intézmények ünnepségein, megmozdulásain, kifejezve az Önkormányzat támogatását. 

Az idei évben az október 23-i forradalom emléknapján emlékműavatásra került sor, valamint 

az iskola által a gyermekeknek tanított nagyon színvonalas, műsort tekintettük meg. A 

jövőben is minden rendezvény alkalmával együtt kívánunk működni az iskolákkal, 

munkájukat támogatva.  

 

Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár irányítása jelenleg megbízott intézményvezető 

által történik, akivel nagyon jól együttműködünk, munkáját ezúton is köszönöm. Az idei év 

végével már egy teljes évet zárhatunk. Megjelentek új programok, más hangvételű és 

szemléletű előadások, mint amelyekkel eddig találkoztunk. A nyári programok látogatottak 

voltak, és minden réteget megszólítottak. A városi megemlékezések kapcsán minden esetben 

együttműködik a bizottság és az intézmény. A bizottság minden hónapban külön tárgyal a 

várható programokról.  

 

A Bizottság foglakozott a nyári városi rendezvények megszervezésével. Igyekszünk 

rendezvényeinket minél színvonalasabbá, értékközvetítőbbé tenni. Minél szélesebb réteget 

megszólítni, a város életébe új színfoltokat teremteni. Megjelentek borestek, előadássorozatok 

különféle témákban. Megindul a kapcsolattartás a könyvtár és az intézmények között. 

Reméljük, hogy a jövőben még gördülékenyebben mennek programjaink. 

 

A Szociális és Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottsággal közösen részt vett a Bizottság a 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat elbírálásában. Idei évben 15 fiatal 

részesül a támogatásban. A korábbiaktól eltérően szeretnénk a támogatottakat személyesen 
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köszönteni, ezzel is bevonva őket a város életébe, bízva abban, hogy a jövőben számíthatunk 

részvételükre.  

 

A Bizottság képviseltette magát az önkormányzat jeles eseményeinek, ünnepeinek 

előkészítésében, szervezésében. Kiemelt, nagyobb szabású, a város polgáraik megmozgató 

rendezvényeken. 

 

Kiemelten foglalkozott a gyermekétkeztetés kérdésével, valamint a folyamatosan 

felmerülő pedagógushiány problémájával. Jelenleg foglalkozunk a iskolát és a 

sportcsarnokot érintő használatbavételi szerződéssel. Az önkormányzat folyamatos 

tárgyalásokat folytat a KLIK-kel. A szünidei gyermekétkeztetés újfajta terheket rótt az 

önkormányzatra, de természetesen vállaltuk ezeket, hiszen szeretnénk folyamatosan 

színvonalas ellátásban részesíteni a város gyermekeit.  

 

A bizottság saját pénzügyi keretének terhére támogatta a gyermekintézményeket a 

Gyermeknap alkalmával, illetve Mikulás ünnepének kapcsán, ezzel is hozzájárulva az 

ünnepléshez. Mindezek a felsorolt tevékenységek nem fedik le teljesen az elvégzett munka 

mennyiségét illetve fontosságát.  

 

Bizottsági üléseinken Képviselő, Polgármester úr, Alpolgármester úr is részt vett. 

Köszönjük érdeklődésüket, építő jellegű kritikáikat ezután is szívesen meghallgatjuk. 

Köszönjük az Intézményvezetők aktív közreműködését, munkájukra, véleményükre a 

továbbiakban is számítunk.  

 

Továbbra is kérjük a jogi segítséget, a törvényességi képviseletet. Kérjük, hogy a jövőben is – 

lehetőség szerint - jegyző úr legyen jelen azokon az üléseken, ahol a napirendek ezt 

szükségessé teszik.  

 

Végezetül megköszönöm a bizottság tagjainak és a Referens munkáját, kérem a Tisztelt 

Bizottságot a beszámoló megvitatására, kiegészítésére és elfogadására.  

  

Ercsi, 2016. 12. 04. 

dr. Hekmanné Balázs Mária 

Humán Bizottság elnöke 

 


