
BESZÁMOLÓ 

 

 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2005. évben végzett munkájáról 

(Készült: a Szociális és Egészségügyi Bizottság Bizottság 2006. január 16 -i ülésére) 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2005. évben   12 ülésén 81 határozatot hozott. 

 

Az ülések egy ülés kivételével határozatképesek voltak. 

Sajnos, a bizottság döntései gyakran formálisak, kevés a tényleges hatáskörünk. 

 

 A bizottsági munka anyagát leggyakrabban az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti 

szerződéseinek meghosszabbítása illetve különböző szociális okból történő juttatások 

visszafizetésének vagy részletek fizetésének engedélyezése képezte. 

 Sajnálatos, hogy sem a Polgármester úr, sem az Alpolgármester úr nem tisztelték meg 

jelenlétükkel bizottsági üléseinket. Utoljára a Szentendre Egészségügyi Intézményei privatizációja 

váltott ki olyan érdeklődést, amelyre valamelyikük belátogatott. 

 Szerencsére azonban érdemi munkánk is volt. Ilyen volt például a logopédiai ellátással 

kapcsolatos interpelláció kivizsgálása és ezt követően  az ellátás megoldása. Nem sikerült viszont 

megakadályozni a mai napig sem az igen gyakran tárgyalt szociális bérlakás problémát, mely 

szerint a falak penészednek, az ajtók alatt befúj a szél és a hó. A jelenlegi már a harmadik tél, 

amikor a problémák még mindig nem oldódtak meg, a penészedés változatlan,  a kicserélt ajtók 

alatt jelenleg is befúj a szél. 

 Határozatot hoztunk arról, hogy a Mentálhigiéniás Intézet kertjében egy szociális 

foglalkoztató létesüljön kistérségi együttműködés keretében, de sajnos erre sem került sor. 

 Egyik fontos feladatunk az önkormányzati intézmények közül a szociális és egészségügy 

területén lévők szervezeti és működési szabályzatainak elfogadása. Ebben az évben elfogadtuk a 

Gazdasági Ellátó Szervezet, a Gondozási Központ illetve a Szentendre Egészségügyi Intézményei 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 A Gondozási Központ illetve a Szentendre Egészségügyi Intézményei intézményvezetői 

pályázatát megtárgyaltuk, illetve a Gondozási Központ vezetőjének kinevezésénél javaslatot 

tettünk a Képviselő-testület felé. A Szentendre Egészségügyi Intézményei intézményvezetői 

pályázatánál szintén javaslattételi jogunk volt. 

 Az önkormányzati dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátását a SZEI végzi a bizottság 

határozata alapján. 

 Javasoltuk az iskolákban az egészségtan bevezetését. 

 2005. eleje óta többször tárgyaltunk a labor működéséről, melyről számos panasz érkezett. 

Határozatot hozott a bizottság a  kialakult tarthatatlan helyzet rendezésére. 

 Határozatot hoztunk a fogorvosok Dunakorzó 18. szám alatti elhelyezéséről. 

 3 M Ft –ot javasoltunk a Képviselő-testületnek a Gondozási Központ részére 

akadálymentesítésre. 

 . 

 Határoztunk egy fő plusz iskolaorvosi státusz létesítéséről, valamint  két fő iskolai védőnő 

alkalmazásáról. 

 Határozatot hoztunk a hajléktalanszálló férőhelyének bővítéséről. 

 Szorgalmaztuk a szociális területen minél szélesebb körű kistérségi együttműködés 

megszervezését. 
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 Felvettük a kapcsolatot és javasoltuk a Budapest III. kerületi Családok Átmeneti Otthonával 

való együttműködést. 

 Határozatot hoztunk a megüresedett szociális bérlakások bérlőiről. Ebben a Családvédelmi 

Munkacsoport döntéseie támaszkodtunk. 

 Határozatot hoztunk a SZEI óraszámának költséghatékonyabb átcsoportosításáról, új 

szakrendelések bevezetéséről, melyet a testületnek kellett megszavazni. (Kardiológia, 

mammográfia, gasztroenteorológia). 

 Pályázatot írtunk ki a Bursa Hungarica ösztöndíjra, majd döntöttünk a pályázat eredményéről 

a Családvédelmi Munkacsoport segítségével. 

 Kezdeményeztük a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás 

szociális és egészségügyi ügyekkel foglalkozó csoportjának megalakulását, melynek több 

előkészítő ülése  volt. 

 Hosszú előkészítő munka után elfogadtuk a város Szociális Szolgáltatási Koncepcióját, 

melyben igen sok szervezet illetve szakértő segítségét kértük fel, és térségi egyeztetést végeztünk. 

Ebben nyomatékot kívántunk adni annak, hogy „a Szociális és Egészségügyi Egyeztető Fórum 

létrehozásával és működtetésével Szentendre Város Önkormányzata kinyilvánítja azon 

elkötelezettségét, hogy a szociálpolitikai elvárásoknak megfelelően fejleszti szociális ellátó 

rendszerét, koordináló szerepet kíván betölteni a kistérség szociális és egészségügyi ellátásának 

szervezésében és összehangolásában.”  

Ennek a fórumnak a további működése várat magára, reméljük az új kistérségi referens segítségével 

sikerül ezt a munkát folytatni. 

  A koncepcióban is szereplő Szociális Tájékoztató anyaga elkészült, ez a továbbiakban 

kinyomtatásra vár. Ennek nyomtatását egész évben folyamatosan szorgalmaztunk  de a 

Polgármester Úr ígérete ellenére nem jutott rá megfelelő összeg, pedig csak néhány százezer 

forintra lett volna szükség. 

  Javaslatunkra a 2005. évi utolsó testületi ülések egyikén született az a döntés, mely bizonyos 

óraszám átcsoportosítással és kapacitásbővítéssel járó feladatokat, melyeket a SZEI –ben 

szükséges időnként megoldani, ezeket a bizottság hatáskörébe utalta át. Ennek igen fontos szerepe 

van, mert pl. december 27-én  nagyon sürgős, bár  formális döntést kellett a hoznunk. Szerencsére 

elegendő volt a Képviselő-testület helyett a bizottság összehívása. Ennek elmaradása  komoly 

anyagi hátrányt okozott volna a SZEI számára . 

Egyébként is gondot okoz, hogy a hatáskörök valóban szinte csak formálisak, és számos ügyben a 

bizottság javaslattétele és határozata nem valósult  meg.  

 

Javaslatok a további munkaszervezésére: 

 

- Az elkészült jegyzőkönyvek  az eddigieknél sokkal részletesebbek legyenek, mert a bizottsági 

munka során nagyon sok hasznos javaslat hangzik el, ezt a jegyzőkönyvekben nem találom, 

azok csak rövid egy-egy mondatra szorítkozó összefoglaló véleményeket tartalmaznak. 

- A jegyzőkönyvekben kérem a határozatok kivastagítását és teljes szövegének leírását. 

 Fontosnak tartom, hogy a meg nem valósult határozati javaslatokat rendszeresen figyelje a 

hivatal és azokat jelezze a bizottság felé. Igen sok jó ötlet bukott el a későbbi  ügyintézés 

akadályain.  
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Együttműködés a Családvédelmi Munkacsoporttal 

 

 A Munkacsoport tagjai gyakran vettek részt a bizottsági üléseken, a SZEB  elnökeként  pedig 

gyakran vettem részt a munkacsoport ülésein. Az együttműködés jó, a Családvédelmi 

Munkacsoport minden alkalommal elvégezte a rábízott munkát, és komoly segítséget nyújtott a 

bizottsági munkában. 

 

 

Szentendre, 2006. január 10. 

 

 

 Dr. Pázmány Annamária s.k. 

 SZEB elnöke 
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BESZÁMOLÓ 

 

a Családvédelmi Munkacsoport 2005. évben végzett munkájáról 

 

 

A Munkacsoport a 2005. évben a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkatervéhez igazította a 

munkáját. Valamint a Bizottság ülésén rendszeresen részt vettek. 

Tájékoztató széthordása a szociális segélyezési lehetőségekről. 

Lakbérhátralékosoknál és lakásigénylőknél környezettanulmány készítése. 

A Munkacsoport ülésén tájékoztatót tartott a rendőrség egyik tagja a drogmegelőzéssel 

kapcsolatban. 

Tájékoztatót kaptak továbbá a vízisporttelepről és a Városért Alapítványtól. 

Folyamatos tájékoztatót kaptak a hajléktalanokról, a rászorultakról. 

 

 

 

 

 Mezei Zsuzsa s.k. 

 Családvédelmi Munkacsoport elnöke 
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B E S Z Á M O L Ó 

A Költségvetési és Vagyon Bizottság 2005. évben végzett munkájáról 

(Készült: a Költségvetési és Vagyon Bizottság 2005. december 6-i ülésére) 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

A Költségvetési és Vagyon Bizottság a 2005-ös évben hét fővel dolgozott, de a bizottság 

összetételében személyi változás állt be. Fülöp Zsolt képviselő helyett Horváth Győző képviselő 

lett a bizottság új tagja. 

A bizottság - a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a testületi ülést megelőző keddi napokon 

ülésezett. Megtárgyalt minden az SZMSZ szerint hatáskörébe tartozó előterjesztést és összesen 136 

határozatot hozott. A munkatervben szereplő, külön bizottsági előterjesztések száma a 2005-ös 

évben hét darab volt. A bizottsági ülések állandó napirendi pontja volt tájékoztató a likviditási 

helyzetünkről, illetve az adóbehajtással kapcsolatos tájékoztató, melyet negyedévente tárgyaltunk 

meg. 

Saját kezdeményezésként tárgyalt a bizottság a jelenlegi és a létesítendő köztemetővel kapcsolatos 

kérdésekről, a Szakorvosi rendelő gazdasági helyzetéről, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra 

vonatkozó értékesítési koncepció kidolgozásáról, a Kőzúzó utcai sportközpont pályázati 

felhívásáról, az önkormányzat egyes követeléseinek vonatkozó ajánlattételi felhívásáról, 

önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosításáról.  

Több építő javaslatot tett a költségvetési koncepció megalkotásához. 

 

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsággal együtt 15 mFt-ig döntött az önkormányzati ingatlan 

eladásáról. A döntést mindig felelősen, a piaci áraknak megfelelően hozta a két bizottság. 

Együttes bizottsági határozat kilenc darab született. Tárgyaltunk a Málinkó utcai ingatlan 

értékesítéséről, melyet Sárdy Tibor részére pályáztatás nélkül értékesítettünk, a Bükkös parti 

piacon kialakult helyzetről, mely határozatban engedélyeztük a ruhaárusítást a piacon, döntöttünk 

az iskolatej beszerzését célzó közbeszerzési eljárás győzteséről, a vagyon- és felelősségbiztosító 

kiválasztását célzó közbeszerzésről. Döntés született a Panoráma és Makkos utca sarkán található 

ingatlan vételárának megállapításáról, a Dunakanyar körút és a Bükkös patak között található 

területrész megvásárlásáról. Tulajdonosi hozzájárulásunkat adtuk a Rákóczi Alapítvány által a II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium területén építendő klubhelyiséghez. 

Az együttes bizottsági hatáskör 2005. nyarán megszűnt és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsághoz 

delegálódott, így a későbbiekben együttes bizottsági ülés nem volt. 

 

Köszönetemet szeretném kifejezni a Költségvetési és Vagyon Bizottság nevében az 

Önkormányzati és Szervezési Iroda, a Közgazdasági Iroda és a Vagyongazdálkodási Iroda 

dolgozóinak a segítőkész munkájukért. 

 

 

Szentendre, 2005. november 21. 

                    Magyar Judit s.k. 

Költségvetési és Vagyon 

Bizottság elnöke 

 

 


