
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szociális és Egészségügyi Bizottsága részletes feladatáról és hatásköréről 
 
I. Feladatok: 

Feladata a város lakossága egészségügyi és szociális helyzetének fejlesztése és ellátásának 
folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése, az ellátási módok, módszerek és az intézményi 
hálózat fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, közreműködés a lakáspolitika 
alakításában. 
 
Ennek során: 
1. Előkészíti a Képviselő-testületi döntésre: 

a) az egészségügyet érintő kérdéseket, rendelet-tervezeteket 
b) a szociális törvényben, és egyéb jogszabályokban meghatározott pénzbeli, 

természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére 
vonatkozó helyi szabályozást, 

c) az ellátások nyújtásához szükséges intézményi keretek meghatározására vonatkozó 
javaslatot, 

d) a szociális és egészségügyi intézmények vezetői állásának pályázatait, a 
munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő intézkedéseket, 

e) az önkormányzati tulajdonú lakások elosztására vonatkozó pályázatokat 
(együttműködve más bizottságokkal). 

 
2. Együttműködik: 

a) az egészségügyi és szociális ellátások területén működő karitatív szervezetekkel, 
javaslatot tesz azok támogatására, 

b) a képviselőtestület más bizottságaival, intézkedéseiket, előterjesztéseiket 
egészségügyi és szociális szempontokból véleményezi 

3. Kapcsolatot tart az ÁNTSZ megyei és helyi intézetével, a Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárral, a megyei Közgyűlés megfelelő szervezetével.  

4. Javaslatot tesz a rendelők telephelyeire és kijelölésére, ellenőrzi szakmai felszereltségüket 
és műszaki állapotukat. Ágazati szempontból előkészíti a privatizációval kapcsolatos 
képviselő-testületi döntéseket.  

5. Ágazati szempontból előkészíti a szakterületébe tartozó közszolgáltatások 
működtetésének feladat-ellátási szerződéssel történő átadását nem önkormányzati 
szolgáltató részére. (funkcionális privatizáció) Előzetesen véleményezi és javaslatot tesz a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és iskola fogorvosi feladatok területi ellátási 
kötelezettséggel történő feladat-ellátási szerződései megkötésére. 

6. Javaslatot tesz a szakmai feladatokat ellátó létesítmények telephelyeire, ellenőrzi szakmai 
felszereltségüket és műszaki állapotukat. 

7. Javaslatot tesz a költségvetésben meghatározott ágazati fejlesztési előirányzatok 
felhasználására, valamint a rendelkezési körébe tartozó (címkézett iparűzési adóból 
jutatott) egészségügyi és szociális célú források felhasználásról. 

8. A bérlő vásárlási szándéka esetén javaslatot tesz az elidegenítésre kijelölhető 
önkormányzati lakásokra. 

9. Javaslatot tesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázat támogatottjaira. 
 
II. Hatáskörök 

Dönt az Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj megállapításáról, 
(továbbiakban: méltányossági ápolási díj 

 


