
Várpalota Városi Tanács
Igazgatási Bizottsága

1986. évi 

m u n k a t e r v e .

Az Igazgatási Bizottság javaslattevő, véleményező, előkészitő 
és ellenőrző tevékenységével segitséget kiván nyújtani a Városi 
Tanács VB, Igazgatási Osztályának ^unkájához, a lakossággal va
ló kapcsolattartás kiszélesitéséhez*

Az Igazgatási Bizottság feladatai*

10/ Közreműködik az Ügyrendi Bizottsággal együttműködve a Ta
nács rendeleteinek, a Végrehajtó Bizottság általános érvé
nyű határozatainak előkészítésében és a tanácsndöletek és 
határozatok, valamint a Végrehajtó Bizottság kihirdetést 
igénylő határozatai végrehajtásának ellenőrzésében,

2./ Öt évenként felülvizsgálja a tanácsrendeletek betartásának 
érvényesülését, időszerűségét és a felülvizsgálat alapján 
jelentést terjest ö tanácsülés elé,

3»/ A Végrehajtó Bizottság titkárával együttműködve

- vizsgálja a jogalkalmazás/ jogpolitikai irányelveinek 
érvényesülését a szakigazgatási szervek és szakigazgatási 
intézmények- munkájában.
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- ellenőrzi a tanácsi szervek hatósági tevékenységét, 
különös tekintettel az.államigazgatási eljárási sza
bályok érvényesülésére.

4-./ Véleményt nyilvánit a fontosabb gyámhatósági ügyek
ben.

5*/ Együttműködik a Lakásügyi Társadalmi Bizottsággal.

6./ Közreműködik a családi események társadalmi megünnep
lésének szervezésében.

7./ ■ Figyelemmel kiséri a honvédelmi, tüzrendészeti felada
tok . ellátását , valamint a rend és közbiztonság helyze
tét.

8./ Jogszabálysértés észlelése esetén kezdeményezi a Vég
rehajtó Bizottság titkáránál, hogy a jogszabálysértés 
megszüntetésére és orvoslására intézkedjen, illetőleg 
intézkedést kezdeményezzen.

9./ Összehangolja a Tanács és szervei jogprogaganda tevé
kenységét .

II.

19860 évi ü l é s t e r v

1./ Időpont: 1986* február 5»
Téma: 1./ Tájékoztató az Igazgatási Bizottság fela- ,, ,

datairól, tevékenységéről és lehetőségöfóöíp «5 

Előadó: Városi Tanács VB. Igazgatási Osztály Vezetője.
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Téma : 2«/ 1986. évi munkate*v megbeszélése és jóváhagyása- 
Előadó: Kerekes András bizcétság elnöke.

2./Időpont: 1986. március /Együttes,ülés a Városi Tanács 
Ügyrendi Bizottságával/.

Téma;

Előadó: 

3«/Időpont 

Téma:

Előadó:

Városi Tanács rendeleteinek középtávú felülvizs
gálati programja*
Végrehajtó Bizottság titkára«

1986. szeptember.

Beszámoló a Városi Tanács VB« Igazgatási Osztály 
tevékenységéről.
Városi Tanács VB. Igazgatási Osztály Vezetője.

4./Időpont: 1986. december.

Téma A bizottság 1987. évi munka tervének megtárgya
lása és jóváhagyása.

Előadó 2 Bizottság elnöke.

V á r p a l o t a *  1986. február 5*

Kerekes András sk, 
A kiadmány hiteléül: Bizottság Elnöke



Várpalota Városi Tanács 
Művelődési, Egészségügyi és 
Szociálpolitikai Bizottsága

1986. évi m u n k á t  e r v e

I.

A Művelődésügyi, Egészségügyi é s Szociálpolitikai Bizott
ság az 1986. évi munkatervének összeállításánál figyelem
be vette a Városi Tanács és a Végrehajtó Bizottság munka- 
tervébő}. adódó feladatokat,

A bizottság működési feladatai:
1./ a/ közreműködik a művelődéspolitikai és az okta.tásügyi

tervek, célkitűzések végrehajtásában.
b/ részt vesz a jelentősebb művelődésügyi intézkedések 

kialakításában és végrehajtásának ellenőrzésében.
c/ összehangolja a tanácsi és nem tanácsi okta.tási, 

közművelődési intézmények tevékenységét.

d/ közreműködik a művelődési ágaza.tra. vonatkozó fej
lesztési programok kidolgozásában.

e/ vizsgálja, a művelődési intézmények működésének 
tárgyi feltételeinek biztosítottságát, javaslato
kat dolgoz ki az ellátás színvonalának emelésére.

f/ összehangolja az ifjúságvédelmi tevékenységet.
g/ segíti a. családi események társadalmi megrendezését, 

javaslatokat tesz az ilyen események ünnepélyesebbé 
tételét szekáló új módszerek kialakítására.

h/ közreműködők a városi tömegsport fejlesztésében, 
javaslatokat dolgoz ki a lakosság - különösen az 
ifjúság - egészséges testkultúráját szolgáló sport
létesítmények kialakítására.

2./ A bizottság egészségügyi és szociálpolitikai feladatai:

a/ Figyelemmel kiséri:
~ a gyógyító megelőző ellátás, a közegészségügyi 

és járványügyi feladatok, az alkohol elleni küz
delem helyzetét és együttműködik az Alkoholizmus 
Elleni Szakbizottsággal*

- az egészségyügyi szakemberellátottság alakulását.
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- az egészségügyi intézmények orvosi műszerellátott
ságát és egyéb berendezéseinek színvonalát, javas
latot tesz korszerűsítésükre.

b./ Ellenőrzi, illetőleg vizsgálja.:
- az egészségügyi ellátottság színvonalát,
- az egészségpolitikai célkitűzések végrehaj
tását ,

- az egészségügyi intézményekben folyé gyógyító 
tevékenységet.

c./ Állást foglal és véleményt nyilvánít: 
szociálpolitikai ügyekben.

d./Elősegíti a. nőpolitikái határozattok tevékenységét,

e./ Összehangolja, az egészségügyi intézmények tevé
kenységét ,

,f./ Javaslatokat tesz a lakosság egészségügyi ellátott
ságának javítására, az egészségügyi, szociálpoliti
kai feltét öleinek megteremtésében.

g«/ Közreműködik az egészségügyi felvilágosításban és 
a családvédelem egészségügyi, szociálpolitikai fel
tételeinek megteremtésében.

3./ A bizottság üléseit negyedévenként tartja.
Minden bizottsági ülésen értékeli a feladatok időarányos 
végrehaj tását.

II.
Művelődésügyi, Egészségügyi, és Szociálpolitikai Bizott
ság üléseinek időpontja és napirendje

1./ 1986. I. negyedév
Helye: Városi Tanács tanácsterem 
Napirendi pontok: 1. Munkaterv ismertetése

Előadó: Zöld András biz. elnöke
2. Elnökhelyettes megválasztása
3. Vegyes ügyek

2./ 1956. II. negyedév
Helye: Városi Tanács tanácsterme
Napirendi pontok: 1, A munkakerülő életmód okai és le

küzdésével kapcsolatos helyi fela
datok
Előadó: Rendőrkapitányság vezetője



2. Helyszini ismerkedés a városi óvodákban, 
általános iskolákban, Thuri György Gimnázium és 
305. sz. Szakmunkásképző Intézetben
Előadó; Zöld András biz. elnöke

3. Vegyes ügyek

3./ 1986. III. negyedév
Helye: Városi Tanács tanácsterme
Napirendi pontok: 1. A VII. ötéves tervidőszak művelődési

és sportpolitikai terve 
Előadó: VTVB. Művelődési és Sport 

Osztály Vezetője

3. Vegyes ügyek
4• / 1986. IV. negyedév

Helye: Városi Tanács tanácsterme
Na.pi:~̂ ndi pontok: 1. Az alkoholizmus elleni küzdelem

2. Az 1985/86. tanév eredményei, az 
1986/87. tanév feladatai
Előadó: VTVB. Művelődési és Sport Osztály 

Vezetőj e

helyzete, eredményei Várpalota 
városban
Előadó: VTVB, Igazgatási Osztály Vcz.,

Városi Főorvos

2. Éves munka, értékelése
Előa.dó: Zöld András biz* elnöke

3. 1987-es munkaterv összeállitására.
javaslatok

4* Vegyes ügyek

V á r p a l o t a ,  1986.

A másola.t hiteléül: /Környei Attiláné/
adm.

/Zöld András/ 
biz. elnöke sk



A SZAXVTZSGALÓ BIZOTTSÁG 
1986,évi 

m u n k á t  é r v ©

1*/ 1986  ̂̂ igárcius hó
VII, ötéves tervjavaslat.
Előadó: Bostainé Tóth. Judit pü, ősztályveze to

2.,/ 1986, junius hó
Beszámoló az 1985* évi költségvetési és fej»- 
lesztési alap gazdálkodásról.
Előadó: Bostainé Tóth Judit pü,osztályvezető

3 • / 1986, augusztus^hó
Beszámoló az 1986, I, félévi költségvetési 
gazdálkodásról.
Előadó: Bostainé Tóth. Judit pü, osztályvezető

h . /  1986,„öeceober^hó
1 9 8 7* évi térvjavaslat«
Előadó: Bostainé Tóth Judit pü, osztályvezető

V á r p a l o t a ,  1986, január S

a Bizottság Elnöke



E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Városi Tanács 1986, április 11-i ülésére

Tárgy: a Városi Népi Ellenőrzési Bizottság- 1986, évi 
ellenőrzési terve

Előadói Kálmán László NEB elnök



Tisztelt Városi Tanácsi

A. Várpalotai Városi Népi Ellenőrzési Bizottság az 
országos és megyei szervek által meghatározótt, 
valamint a várpalotai párt és tanácsszervek által 
igényelt témakörökben 1986,, évben vizsgálatokat 
végez és ellenőrző jellegű tájékoztatást készit, 
illetve tárgyal meg a csatolt ellenőrzési terv 
szerint
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A.

1986, évi

E L L E N  O R Z  E S I T E R V E



A Várpalotai Népi Ellenőrzési Bizottság az országos és ne
gyei szervei; által meghatározott, továbbá saját tervez ésü 
témakörökben 1906. évben vizsgálatokat végez az alábbiak sze 
rint*

1. / A múzeumok szerepe a negye közművelődés ében és a vagyon- 
védelem helyzete /megyei utóvizsgálat/

A vizsgálat célja: annak megállapitása, hogy az 197^-es 
alapvizsgálat óta milyen változások tapasztalható!:, 
hogyan valósultak ueg a I-ÍNLD3 javaslatok«, A múzeumok mi

ként szolgálják a közmüvelődés-politilzi célkitűzések végre
hajtását. 'Mennyioen biztosított a múzeumi értékek, mű
kincsek, múzeumi tárgyak kezelése és vagyonvédelme.

vizsgálat főbb kérdései:
- A megyei mdueumi szervezet irányitó, ellenőrző, szer

vező tevékenysége.
- A múzeumok közművelődési tevékenysége.
- A múzeumi értékel:, műkincsek, múzeumi tárgyak kezelése 

és vagyonvédelme,
A helyszini vizsgálat időpontja: 1986. február hó 
A vizsgált időszak: 1982, - 1985.
A vizsgálatoan résztvesz:
Várpalo ta : Helytörténeti Múzeüm 

Vegyészeti Múzeum 
Tüzér Múzeum

A vizsgálat vezetője: Baranyai Imre népi ellenőr
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2, / A fiatalok lakash.oz.jut ásának, illetve ua^ánerős épít
kezéseinek támogatása a tanácsoknál és a .rázdali:odó 
szervezeteknél /megyei/

A vizsgálat cél.ja: annak megállapitása, hogy a tanácsok, 
gazdálkodó szervezetek hogyan segitik a Titálok laké s- 
lioz jutását, magánerős építkezését, a rendelkezésre álló 
eszközöket hogyan használják fel*

A vizsgálat főbb kérdéseit
- A tanácsok rendeletalkotásában hogyan tükröződik a fi

atalok segítése.
- jí fiatalok lakásigényének elbírálása, a lakáskiutalási 

eljárás, telekjuttatás, munkáltatói tárjogatá.s, kölcsön 
biztosítása,

- A gazdálkodó szervezetek lakásépitési-alap képzése,
/nódja, nagyságrendje/

- Az alap elosztása, a fiatalok részesedése.
- Egyéb támogatások és kedvezmények,

A helyszíni vizsgálat időpontja: 1986. február - március

A vizsgált időszak: 1982, - 1986.
A vizsgálatban résztvesz:
Várpalota: Városi Tanács

"IJovenber 7, " Hőerőmű Váll.
Inotai Aluminiumkohó 
"Jó Szerencsét” LígTsz
Veszprémi Szénbányák Várpalotai Üzeme 

A vizsgálat vezetője: Kovács József i'TEB tag
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3./ A város területén működő munkáltató szervek kereset- és 
.jövedeler igazolási gyakorlatának ellenőrzése. Az igazo
lások adatai realitásának vizsgálata, /saját tervezésű/
A vizsgálat célja: annak megállapítása, hogy a vállalatok, 
szövetkezetek, intézmények által kiállított jövedelem és 
keresetigazolások reálisak-e, helyesen tükrözik-e a való
ságos kereseti, jövedelmi viszonyokat.
A vizsgálat főbb kérdései:
- G vernek in te zméiiyekben : az óvodákban, bölcsődékben és 

az általános iskolákban a megállapított térítési dijak 
az idevonatkozó rendeleteknek uegfelelneU-e, ill. meg
felelő módon kiállított kereset és jövedelem igazolá
sokon alapulnak-e?

- Hözépfoka oktatás i inté zménvekben: a gimnáziumban a men
zai ellátás .':áritási dijainak megállapítása as ide
vonatkozó rendeletnek megfelelő módon kiállított kere
set és jövedelem igazolásokon alapul-e?

- Lakás ügyi Ható s ág: a lakásigénylásek esetében a külön
böző támogatási formáknál elfogadott kereset és jöve
delem igazolások megfelelnek-e az idevonatkozó rendel
kezések előírásainak.

A helyszíni víz szálai; ide.le,: 1986„ március - április
A vizsgáit időszak: 1985» év
A vizsgálandó egységek: Péti t r og éti müvek

Veszprémi Szénbányák Várpalotai 
Jzemei:
- bányaüzem, 
s- gépüzem,
- vegyesüzem.

9



h

"November 7." Hőerőmű Vállalat 

A vizsgálat vegetője: László Miklós MSB tag

A fűszerellátás helyzete az egészségügyi intézményekben 
/országos/

A vizsgálat cél,ja: milyen az egészségügyi intézmények 
műszerezettsége, ezen belül a magyar és a külföldi gyárt 
mányú műszerek aránya, a iiazai gyártók - főként a IZDDJ- 
GOR - termékei miért nem jutnak el megfelelő mennyiség« 
ben az egészségügyi intézményekbe,
A vizsgálat főbb kérdései:
- Az intézmények műszerezettsége a normatívákhoz képest 

milyen mértékű, a betegellátáshoz szükséges műszerek 
hiányoznak-e, a meglevők müködnek-e, javításul; karban
tartásuk megoldott-e*

- Az intézmények milyen relációból igényinek műszereket, 
s eboe mi motiválja döntésűket.
A beszerzések kellően megalapozottak-e.

- A hazai gyártók számolnak-e a belső igények kielégíté
sével és azt milyen mértékben teljesitik,
I-ilyen érdekeltségük fűződik a hazai megrendelések tel 
jesitéséhez.

A helyszini vizsgálat időpontja: 1986. április hó 
A vizsgált időszak: 1985* - 1986.
A vizsgálatban résztvesz:
Várpalota: Kórház - Rendelőintézet és alapellátás 
A vizsgálat vezetője: Dr, Nagy Géza NE3 tag


