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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2005. évi képviselő-testületi munkatervnek megfelelően a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elkészítette a munkájáról szóló beszámolóját. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg és fogadja el. 
 
 
 
Szentes, 2005. június 7.  
 
 
 

               
 
              Pap Imre 

    Szociális és Egészségügyi Bizottság  
    elnöke 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság alakuló ülését 2002. december 03.-án 
tartotta. Az ülésen a Bizottság tagjai tájékoztatást kaptak a Szociálpolitikai 
Osztály, valamint a Gyámhivatal munkájáról, illetve a szociális 
ellátórendszerről, azok működéséről és a működést szabályozó helyi 
rendeletekről. 
 Az alakuló ülésen a Bizottság elfogadta ügyrendjét és döntött abban, hogy 
alkalmanként az önkormányzat szociális intézményeiben kihelyezett ülést tart. 
 A Bizottság a Képviselő-testület döntésének megfelelően kilenc fővel 
alakult meg, közülük öten a Képviselő-testületnek is tagjai. A Bizottság 
összetétele egy alkalommal változott, amikor a Polgári Összefogás Frakció 
Halmai László képviselő úr helyett Kálmán János képviselő urat delegálta. 
 
Az eltelt két és fél év alatt a Szociális és Egészségügyi Bizottság 30 alkalommal 
ülésezett. 
Az ülések megoszlását évenként az alábbi statisztika mutatja be: 
 
 
 
  
 2002 2003 2004 2005 

Rendes ülések: 1 9 11 5 

Rendkívüli ülések:  2 1  

Művelődési és Oktatási Biz. együttes ülés:  1   

Összes ülések száma: 1 12 12 5 

 
 
Az ülések minden esetben határozatképesek voltak, a Bizottság tagjai csak 
betegség vagy halaszthatatlan elfoglaltság esetén hiányoztak. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 1993. évi III. tv., valamint az 1997. 
évi XXXI. tv., és az e törvények alapján alkotott 24/1999 (IX.3) KT. sz. rendelet 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, és a 25/1999 (IX.11) KT sz. pénzbeli és 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet 
alapján, azok megvalósulása érdekében végezte munkáját. 
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A munka során törekedett a feladatkörébe tartozó rendeletalkotások, illetve 
módosítások, a város éves költségvetése és költségvetési beszámolók szociális 
és egészségügyi fejezeteit szakmailag megalapozott módon véleményezni és 
javaslatot tenni a Képviselő-testület felé. 
 
 A Bizottság – a szociális, illetve egészségügyi szakemberek bevonásával 
– több, a város lakosságát és nagyobb csoportjait érintő témák feldolgozását 
kezdeményezte. Elkészült és a Tisztelt-testület már elfogadta „Szentes város 
Egészségmegőrző programját”, ezzel összefüggésben kerül megtárgyalásra a 
„Város Egészségtérképe”. Bizottsági kezdeményezésre készült felmérés az 
„Idősek helyzetéről”, mely előterjesztés szintén a Képviselő-testület elé kerül. 
 
2004-ben elfogadásra került a „Szociális szolgáltatástervezési koncepció, 
valamint a törvényi előírásoknak megfelelően megalakult a „Szociálpolitikai 
kerekasztal”. Mindezekkel együtt a városban továbbfejlődtek a tudatos 
cselekvés lehetőségei a szociális és egészségügyi szolgáltatások területén. 
 
Foglalkozott a Bizottság a városban nagy hagyományokkal rendelkező karitatív 
tevékenységgel, és ennek folyományaként kibővítettük a Bizottsági ülésekre az 
állandó meghívottak körét a karitatív tevékenységet folytató civil szervezetek, 
illetve egyházközségek képviselőivel. 
 
Folytattuk a kihelyezett ülések gyakorlatát, melynek során a Bizottság tagjai a 
szociális intézményekben a helyszínen ismerkedhettek az adott intézmény 
munkájával, valamint az ellátottak elhelyezésével. 
 
 
A Bizottsági munka során személyi kérdésekben való állásfoglalás döntően négy 
kérdéskört ölel fel: 
 
1. Háziorvosi, és házi-gyermekorvosi körzetekben megüresedett álláshelyekre 

kiírt pályázatok véleményezése és javaslattétel a Képviselő-testületnek. 
 
2.  Fellebbezések véleményezése. 
 
3. Hátralékkal rendelkező lakásbérlők bérleti jogviszonyának 

meghosszabbítása, mely jog gyakorlása a Lakásügyi Bizottság véleményének 
figyelembevételével történik. 

 
4. Méltányossági jog gyakorlása kamatmentes kölcsöntartozások törlesztése 

során keletkezett hátralék kezelése ügyében. Ezen jog gyakorlása a Pénzügyi, 
- és Lakásügyi Bizottságok elnökeivel kibővített ülésen történik, a 36/1995. 
(XII.22.)KT. rendelet 19. §-ban foglaltak alapján.  
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A fenti kérdéskörökben a személyiségi jogok tiszteletében tartásával zárt ülésen 
végeztük munkánkat. 
 
Összegezve a két és fél év munkáját, a Szociális és Egészségügyi Bizottság a 
vonatkozó törvények, helyi rendeletek által szabályozottan igyekezett a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazott 
feladatokat ellátni. 
A Bizottság minden tagját munkája során nagyfokú szociális érzékenység, a 
rászorultak iránti humánum vezette.  


