
 

 
 

 

 

 

 

 

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, 

a bizottságok feladat- és hatásköréről szóló 20/2014. 

(XI. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 41 § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1. § A Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és 

hatásköréről szóló 20/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. 

§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 17. §. A Népjóléti Bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el: 

a) javaslatot tesz a szakterületét érintő rendeletek felülvizsgálatára, véleményezi a 

szakterületét érintő elkészült rendelettervezeteket; 

b) véleményezi a szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú szabályzatokat, 

beszámolókat; 

c) véleményezi a szakterületét érintő közszolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseket; 

d) figyelemmel kíséri a település egészségügyi helyzetét, elemzi és értékeli a 

változásokat, javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére; 

e) vizsgálja a település egészségügyi ellátásának helyzetét, és javaslatot tesz az 

egészségügyi célkitűzések megvalósítása érdekében; 

f) felülvizsgálja a település egészségfejlesztési, szociálpolitikai, valamint szociális 

szolgáltatástervezési koncepcióját, részt vesz a járási Egészségterv kidolgozásában; 

g) vizsgálja és véleményezi az önkormányzat által fenntartott, hatáskörébe tartozó 

intézmények tárgyi és személyi feltételeit; szükség esetén javaslatot tesz ezek 

fejlesztésére, módosítására; 

h) javaslatot tesz a szakterületét érintő társadalmi szervezetek, intézmények támogatás 

iránti kérelmének elbírálására; 

i) véleményezi a szakterületét érintő intézményvezetői és egészségügyi ellátást biztosító 

álláshelyekre kiírt pályázatokat; 

j) véleményezi a szakterületéhez tartozó közalapítványok tevékenységét; 

k) figyelemmel kíséri az egészségügyi tárgyú pályázati felhívásokat, javaslatot tesz a 

pályázat benyújtására; 

l) véleményezi a szakterületéhez tartozó önkormányzati fenntartású intézmények alapító 

okiratát.” 

 

2. § A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„20. § A Népjóléti Bizottság megszervezi a feladatkörébe tartózó városi rendezvényeket, dönt 

azok lebonyolításáról, a teljesítéséről készült beszámoló és elszámolásuk elfogadásáról.” 

 

3. § A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„21. § A Népjóléti Bizottság dönt: 

a) a térítésköteles háziorvosi szabályzat jóváhagyásáról; 



b) a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatok elbírálásáról; 

c) a Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány által a szigetszentmiklósi 

rászoruló nyugdíjas lakosok részére nyújtott rekreációs üdülés megszervezéséhez és 

lebonyolításához szükséges kérdésekben. E minőségében javaslattételi jogkörrel 

rendelkezik a Közalapítvány felé; 

d) a feladatkörébe tartózó, a képviselő-testület által megkötött társulási megállapodások 

és ellátási szerződések teljesítéséről készült beszámoló, elszámolás elfogadásáról; 

e) a költségvetésben meglévő keret terhére a szünidei nyári gyermekétkeztetés 

biztosításáról; 

f) az egészségügyi alapellátásban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és 

fogorvosok helyettesítésre, tartós helyettesítésre vonatkozó egyedi kérelmeinek 

elbírálásáról.” 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

5. § Hatályát veszti a Rendelet 23. § a) pontja és a 29. § a) pontja 

 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

                 Szabó József 

                 polgármester 

  

 

 

ZÁRADÉK 

 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2016. június 29. napján 

megtartott ülésén alkotta, 2016. június 29. napján kihirdetésre került. 

ddrr..  MMaattuuss--BBoorróókk  DDóórraa  

jjeeggyyzzőő  


