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Tisztelt Polgármester Úr!
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a
veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdés értelmében
a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesterek hozhatnak döntést a képviselő-testület és annak
bizottsága(i) feladat-és hatáskörében, ennek alapján az alábbi javaslatot teszem az
egyszemélyes polgármesteri döntésre:
Előzmény: A képviselő-testület a törvény keretei között önállóan alakítja ki szervezetét,
határozza meg a szervei közötti munkamegosztást. A szervezeti rendben a képviselő-testület
munkájának segítésében, az önkormányzati feladatainak eredményesebb ellátásában a
bizottságok kiemelt helyet foglalnak el, hiszen a képviselő-testület felhatalmazása alapján részt
vesznek az önkormányzati döntéshozatal előkészítésében, továbbá a képviselő-testület egyes
hatásköreinek gyakorlását a bizottságaira átruházhatja. A bizottság tevékenységéről beszámol
a képviselő-testületnek.
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évi I. félévi
munkaterv módosításáról szóló 6/2020. (I.22.) Képviselő-testületi határozatával fogadta el,
hogy a képviselő-testület bizottságainak be kell számolnia 2019. évi tevékenységükről a 2020.
május 20. napra tervezett testületi ülésen a képviselő-testületnek. Mivel a kialakult
járványveszély-helyzet miatt a testületi-ülés nem került megtartásra, ezért írásban előzetes
állítottam össze bizottságom beszámolóját.
Beszámoló tartalma: A bizottsági munkáról szóló beszámoló a 2019. október 13. napjától
2020 március 18. napjáig terjedő időszakot öleli fel, annak okán a 2019. évi helyi
önkormányzati választásokat követően alakult és kezdte meg munkáját, 2020. márciusától
pedig a járványveszély-helyzet miatt nem ülésezett. Az 5 tagú bizottság 3 tagja önkormányzati
képviselő 2 tagja nem képviselő bizottsági tag. Személyi változás nem történt a megalakulás
óta. A bizottság feladatait az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata az
alábbiakban rögzíti: feladata:
- - Szociális ( segélyezési), oktatási, kulturális, sport és ifjúsági ügyek
koordinálása, egészségügyek, állattartási ügyek.
- Személyzeti és általános igazgatási ügyek.
- Az önkormányzat működésére vonatkozó szabályok meglétének és
végrehajtásának az ellenőrzése.
- A polgármester illetményemelésének, illetmény meghatározásának,
jutalmazásának az előkészítése, a polgármester ellen indított fegyelmi,
kártérítési eljárás során a fegyelmi vizsgálói feladatok ellátása.
- Ellenőrzi a testületi üléseknek a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltak szerinti lefolyását, betartását, hatályosulását.
- Vagyonnyilatkozatok kezelése.
- Önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló
kezdeményezés kivizsgálása.
- Véleményezi a költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelet-tervezetet.
- Interpellációra adott, és a testület által el nem fogadott válasz kivizsgálása.
hatásköre: Szociális ügyekben döntési, a feladatkörébe tartozó egyéb ügyekben javaslattételi
joga van, illetőleg véleményezési jogkört gyakorol. Bármely pénzügyi, oktatási, kulturális,
sport és ifjúsági kérdésben vizsgálatot kezdeményezhet, illetőleg folytathat le.
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A bizottság a munkáját alapvetően a képviselő-testület munkatervéhez igazodó bizottsági
munkaterv alapján végezte. A Bizottság a vizsgált időszakban összesen 7 ülést tartott, és 36
határozatot hozott. Zárt ülés tartására majdnem minden esetben sor került, az üléseken a
résztvevők a döntésüket a lehető legtöbb információ birtokában kívánták meghozni, igyekeztek
minden kérdésben konszenzust kialakítani. A vitákba minden jelenlévő nagy aktivitással
kapcsolódott be. A bizottsági ülések egy alkalomtól eltekintve határozatképesek voltak. A zárt
ülések számát a személyes jellegű témák indokolták.
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Polgármestere és a Szigetszentmártoni
Polgármesteri Hivatal jegyzője a Bizottság valamennyi ülésén részt vett, és előterjesztőként
vagy hozzászólóként segítette a Bizottság munkáját. Üléseinken az Alpolgármester is részt vett.
A bizottság ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, az előterjesztések nagy részét a
szociális ügyintéző készíti el. A bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek mindig határidőben
elkészültek és továbbításra kerültek a Kormányhivatal felé. Törvényességi észrevétel a
bizottság munkájával kapcsolatban nem érkezett.
A képviselő-testület a Bizottság javaslataival egyetértett, és döntéseit a Bizottság javaslatát
figyelembe véve hozta meg. A Bizottság az egyik leggyakrabban ülésező bizottság volt. A
Bizottság munkájának szervezését, tevékenységének dokumentálását a jegyző és a szociális
előadó végezte. Az előkészítő munkában jelentős feladat hárult a Szigetszentmártoni
Polgármesteri Hivatal feladatkörrel érintett dolgozóira is. Tisztelettel köszönöm meg
munkájukat.
Összességében elmondható, hogy a bizottság a megválasztása óta folyamatosan és a
jogszabályokban foglalt előírások betartásával végezte a képviselő-testület munkáját segítő
tevékenységét.
Köszönet illeti a Bizottság tagjait is, hogy jelenlétükkel biztosították a határozatképességet,
aktív részvételükkel pedig a megalapozott döntések meghozatalát.
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az előterjesztést és a javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2020. május 20.
Szende Andrea sk.
elnök
HATÁROZATI JAVASLAT
Döntés a Szociális és Kulturális Bizottság 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának polgármestereként
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és
hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:
A Szociális és Kulturális Bizottság 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadom.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Cseh Balázs jegyző
Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal

