




 
 

Pomáz Város Önkormányzat  
Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

2021. évi Munkaterve 
 
 
 
 
2021. június 
 
 
• Semmelweis nap megrendezése 
           Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke   
 
• Javaslattétel programok szervezésére a július és augusztusi szociális és 
egészségügyi világnapokat illetően. (július 1. Semmelweis nap, augusztus 12. fiatalok 
világnapja, június 26 Kábítószer ellenes világnap) 

Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
 

• Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/ 2015 (II.11.) 
önkormányzati rendeletének módosítására javaslattétel a települési támogatásokról és 
egyes szociális ellátásokról. 
 
 
• Az aktuális beérkező egyes települési támogatások és szociális ellátások iránti 
kérelmek értékelése és elbírálása ZÁRT ÜLÉS! 
Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
Szakmai előkészítő: Humánszolgáltatási Osztály 
 
 
 
2021. augusztus 
 

 
• Javaslattétel programok szervezésére a szeptemberi szociális és egészségügyi 
világnapokat illetően. (szeptember második szombatja elsősegélynyújtás világnapja, szept. 
22. európai autómentes nap, szeptember utolsó vasárnapja a siketek világnapja) 
       Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
 

• Pomáz Város Önkormányzatának 15/2015 (V.20.) rendeletének felülvizsgálata, 
lehetséges változtatásokra tett javaslat. 
           Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
 
 

• Az aktuális beérkező egyes települési támogatások és szociális ellátások iránti 
kérelmek értékelése és elbírálása ZÁRT ÜLÉS! 
           Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke  
          Szakmai előkészítő: Humánszolgáltatási Osztály 
 
 
 
 



 
 

2021. szeptember 
 
• Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2019/2020. évi munkájáról.  
Előadó:   
 

• Pomáz jelzőrendszer tagjainak megismerésére az év eleji kötelező tanácskozás 
után a szociális bizottság egy közös találkozót szervez az Önkormányzatban az 
érintett résztvevőkkel, javaslattétel tréning időpontra és programra. 
 Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke, Gerencsér- 
Szegezdi Gabriella Bizottsági tag 
 
• Javaslattétel programok szervezésére az októberi szociális és egészségügyi 
világnapokat illetően. (október 1. idősek világnapja, október 17. szegénység elleni 
küzdelem világnapja)  
           Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
 
• Az aktuális beérkező egyes települési támogatások és szociális ellátások iránti 
kérelmek értékelése és elbírálása ZÁRT ÜLÉS! 
          Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
          Szakmai előkészítő: Humánszolgáltatási Osztály 
 

 
 

 
2021. október 

    
• Szociális dolgozók napjának megrendezése   
           Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke     
 
• Karácsonyi ajándékozási névsorok, összeállításának szempontjainak előzetes 
megbeszélése, egyeztetése, a névsor és csomag összeállítása, felelősök, időpontok 
megbeszélése 
           Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke      
 
• Javaslattétel programok szervezésére a novemberi szociális és egészségügyi 
világnapokat illetően. (nov. 12. szociális munka napja, november 14. cukorbetegek 
világnapja, november 16. tolerancia nemzetközi napja, november 20. gyermekek 
jogainak világnapja, nov.25. nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja)  
Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
 
• Az aktuális beérkező egyes települési támogatások és szociális ellátások iránti 
kérelmek értékelése és elbírálása ZÁRT ÜLÉS! 
           Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
           Szakmai előkészítő: Humánszolgáltatási Osztály 

 
 
 
 
 
 
 
 



2021. november 
 
• Karácsonyi ajándékozás struktúrájának véglegesítése utolsó simítások. 
            Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke     
 
• Javaslattétel programok szervezésére a decemberi szociális és egészségügyi 
világnapokat illetően. (dec. 1. AIDS ellenes világnap, dec. 3. fogyatékos emberek 
világnapja, december10. emberi jogok napja) 

Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
 
• Az aktuális beérkező egyes települési támogatások és szociális ellátások iránti 
kérelmek értékelése és elbírálása ZÁRT ÜLÉS! 
 Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
 Szakmai előkészítő: Humánszolgáltatási Osztály 
 
 
 
2021. december  

 
• Javaslattétel Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi 
munkatervéhez 
          Előadó: Leidinger István Polgármester 
 

• Javaslattétel a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2022. évi munkatervére és 
a 2022 januári programok szervezésére 
           Előadó: Sipos Zoltán Elnök 
 
• Az aktuális beérkező egyes települési támogatások és szociális ellátások iránti 
kérelmek értékelése és elbírálása ZÁRT ÜLÉS! 
          Előadó: Sipos Zoltán Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
          Szakmai előkészítő: Humánszolgáltatási Osztály 
 
 
 
 
Pomáz, 2021.06.23. 

 
 
 
 
 

                                                          Sipos Zoltán 
                                                            Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 



                     11/2021(VI.23) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat melléklete 

 

 

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …………/2021. (……..) önkormányzati rendelete  

a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 30/2004.(IX.08.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

(1) A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 30/2004.(IX.08.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§ (4) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„(4) Szociális díj: Adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a 

városban a szociális és családvédelem területén, hosszú időn át kiemelkedő munkát 

végeztek, valamint emberi és közösségi magatartásukkal példát mutattak a város 

lakóinak.” 

 

(2) A Rendelet 4.§-a kiegészül az alábbi (4A) bekezdéssel: 

„(4a)) Egészségügyért díj: Adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, 

akik a városban az egészségügy területén, hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, 

valamint emberi és közösségi magatartásukkal példát mutattak a város lakóinak.” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 5.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) a) A Közszolgálati díjra a beérkezett javaslatok alapján a Polgármester tehet 

javaslatot, mely évenként az év június 10. napjáig terjeszthető a Képviselő-testület elé. 

     b) A Pomáz Közoktatásáért díjra a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tehet 

javaslatot, mely évenként az év május 15. napjáig terjeszthető a Képviselő-testület elé. 

    c) A Pomáz Közművelődéséért díjra a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tehet 

javaslatot, mely évenként az év június 15. napjáig terjeszthető a Képviselő-testület elé. 

   d) A Szociális díjra a Szociális és Egészségügyi Bizottság tehet javaslatot, mely 

évenként az év október 10. napjáig terjeszthető elő a Képviselő -testület elé. 

   e) Az Egészségügyért díjra a Szociális és Egészségügyi Bizottság tehet javaslatot, 

mely évenként az év június 10. napjáig terjeszthető elő a Képviselő -testület elé. 

   f) A Testnevelési és Sport díjra a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tehet 

javaslatot, mely évenként az év szeptember 10. napjáig terjeszthető a Képviselő-

testület elé. 

   g) Az Év Tűzoltója díjra az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság elnöke tehet 

javaslatot, mely évenként az év április 10. napig lehet a Képviselő-testület elé 

terjeszteni.” 

 

(2)     A Rendelet 5.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) Pomáz Díszpolgára cím és a Pomázért kitüntetés október 23. napján 

megrendezendő városi ünnepségen, ünnepélyes keretek között kerülhet átadásra. A 

Közszolgálati díj az év július 1. napja alkalmából, a Pomáz Közoktatásáért díj 



pedagógus nap alkalmából, a városi pedagógus napi ünnepségen, a Pomáz 

Közművelődéséért díj augusztus 20-án a városi ünnepségen, a Szociális díj november 

12-én, a Szociális Munka napján, az Egészségügyért díj a városi Semmelweis napon, a 

Testnevelési és Sport díj Pomáz Napja alkalmából tartott városi rendezvényen, az Év 

Tűzoltója díj a Tűzoltók Napja (Szent Flórián Napja) alkalmából ünnepélyes keretek 

között kerülhet átadásra.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2021. június 30. napján 21. órakor lép hatályba, azzal, hogy 

rendelkezéseit a 2021. évben Egészségügyi és Szociális tevékenységért odaítélt 

díjakra is alkalmazni kell. 

 

 

 

Pomáz, …………………………… 

 

 

 

 

polgármester      jegyző 

 

 

Kihirdettem: 

 

 

 

 

jegyző 
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Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …………/2021. (……..) önkormányzati rendelete  

a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 30/2004.(IX.08.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1. § 

 

(1) A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 30/2004.(IX.08.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.§ (4) bekezdése helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

 

„(4) Szociális díj: Adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a 

városban a szociális és családvédelem területén, hosszú időn át kiemelkedő munkát 

végeztek, valamint emberi és közösségi magatartásukkal példát mutattak a város 

lakóinak.” 

 

(2) A Rendelet 4.§-a kiegészül az alábbi (4A) bekezdéssel: 

„(4a)) Egészségügyért díj: Adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, 

akik a városban az egészségügy területén, hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, 

valamint emberi és közösségi magatartásukkal példát mutattak a város lakóinak.” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 5.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) a) A Közszolgálati díjra a beérkezett javaslatok alapján a Polgármester tehet 

javaslatot, mely évenként az év június 10. napjáig terjeszthető a Képviselő-testület elé. 

     b) A Pomáz Közoktatásáért díjra a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tehet 

javaslatot, mely évenként az év május 15. napjáig terjeszthető a Képviselő-testület elé. 

    c) A Pomáz Közművelődéséért díjra a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tehet 

javaslatot, mely évenként az év június 15. napjáig terjeszthető a Képviselő-testület elé. 

   d) A Szociális díjra a Szociális és Egészségügyi Bizottság tehet javaslatot, mely 

évenként az év október 10. napjáig terjeszthető elő a Képviselő -testület elé. 

   e) Az Egészségügyért díjra a Szociális és Egészségügyi Bizottság tehet javaslatot, 

mely évenként az év június 10. napjáig terjeszthető elő a Képviselő -testület elé. 

   f) A Testnevelési és Sport díjra a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tehet 

javaslatot, mely évenként az év szeptember 10. napjáig terjeszthető a Képviselő-

testület elé. 

   g) Az Év Tűzoltója díjra az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság elnöke tehet 

javaslatot, mely évenként az év április 10. napig lehet a Képviselő-testület elé 

terjeszteni.” 

 

(2)     A Rendelet 5.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) Pomáz Díszpolgára cím és a Pomázért kitüntetés október 23. napján 

megrendezendő városi ünnepségen, ünnepélyes keretek között kerülhet átadásra. A 

Közszolgálati díj az év július 1. napja alkalmából, a Pomáz Közoktatásáért díj 

pedagógus nap alkalmából, a városi pedagógus napi ünnepségen, a Pomáz 



 

2 
 

Közművelődéséért díj augusztus 20-án a városi ünnepségen, a Szociális díj november 

12-én, a Szociális Munka napján, az Egészségügyért díj a városi Semmelweis napon, a 

Testnevelési és Sport díj Pomáz Napja alkalmából tartott városi rendezvényen, az Év 

Tűzoltója díj a Tűzoltók Napja (Szent Flórián Napja) alkalmából ünnepélyes keretek 

között kerülhet átadásra.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2021. június 30. napján 21. órakor lép hatályba, azzal, hogy 

rendelkezéseit a 2021. évben Egészségügyi és Szociális tevékenységért odaítélt 

díjakra is alkalmazni kell. 

 

 

 

Pomáz, …………………………… 

 

 

 

 

polgármester      jegyző 

 

 

Kihirdettem: 

 

 

 

 

jegyző 

 

 


