
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 17/2015. (IX.04.) önkormányzati rendelete 
 Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2011. ( IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §. (1) bekezdésében és 57. § (1) és 
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdése a)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. ( 
IV. 28.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú 
melléklete lép.   
 

2.§ 
 

Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.   

 
 

      
                        Gyói Gábor                                                                  dr. Babák Zoltán 

                       polgármester                                                                         jegyző 
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4. sz. melléket 
 

A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 

I. Általános feladatok: 
 

 Előkészítik a képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések 

végrehajtását. 

 Elkészítik a képviselő-testület által meghatározott előterjesztéseket. 

 A képviselő-testület által meghatározott előterjesztéseket előzetesen véleményezik és a 

bizottság 

 állásfoglalását a testület elé terjesztik. 

 Folyamatosan figyelemmel kísérik a feladatkörükhöz tartozó új jogszabályok 

megjelenését. 

 Javaslatot tesznek a képviselő-testület munkatervére. 

 Javaslatot tesznek az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozására. 

 Gondoskodnak a lakosság folyamatos tájékoztatásáról, a bizottsági tevékenység 

ismertetéséről. 

 
II. Sajátos feladatok: 
 
1. Szociális és Egészségügyi Bizottság  
  

 Rész vesz a képviselő-testület egészségügyi és szociális jellegű döntéseinek 

előkészítésében. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi, valamint a szociális intézmények működését, 

javaslatot 

 dolgoz ki azok racionalizálására. 

 Véleményezi a feladatkörébe tartozó intézmények alapítására, összevonására, 

megszüntetésére 

 vonatkozó javaslatokat. 

 Közreműködik az önkormányzati egészségügyi szociális feladatok végrehajtásában. 

 Ellenőrzi a községben folyó egészségügyi szociális munkát. 

 Figyelemmel kíséri az idősek, betegek, csökkent munkaképességűek helyzetét. 

 Ellenőrzi a segélyezési gyakorlatot. 

 Közreműködik a szociális háló kiépítésében. 

 Figyelemmel kíséri a községben folyó egészségvédelmi tevékenységet. 
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 Figyelemmel kíséri az időskorúak helyzetét és közreműködik a község három 

legidősebb 

 polgárának köszöntésében, évente köszönti a város legidősebb polgárát. 

 Figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetét. 

 Ellenőrzi a gyermekétkeztetés helyzetét. 

 Együttműködik a képviselő-testület többi állandó bizottságával. 

 Rendszeres kapcsolatot tart a bizottság munkáját közvetlenül segítő munkatárssal 
valamint a 

 gyermekjóléti és családsegítési feladatokat ellátó intézmény vezetőjével. 
 

2. Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság 
 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri az SZMSZ hatályosulását. Szükség esetén javaslatot 

tesz annak kiegészítésére, módosítására. 

 Ellátja a közmeghallgatás megtartásával kapcsolatos előkészítő, szervező és technikai 

feladatokat. 

 Javaslatot tesz a polgármester bérének és jutalmának megállapítására. 

 Összeférhetetlenséggel valamint méltatlansággal kapcsolatos feladatok  

 


