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JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. szeptember 23. napján
15:00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Dr. Aboul-Hosn Hussein
Farkas Krisztián
Németh Éva

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag

Távol vannak:
Sztáncs Erika
Kővári Róbert

bizottsági tag
bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen van:
Nyergesné Kovács Erzsébet

jegyző

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az
ülésen az öt bizottsági tag közül három fő jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1.)
2.)
3.)
4.)

5.)
6.)

Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató [2-es előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató [3-as előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök és Németh Éva védőnő
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
[4.2-es előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az
anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása [4.3-as előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás [4.7-es
előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Egyebek

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény?
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Javaslom, hogy, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
133/2015. (IX. 23.) SZB határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015. szeptember
23. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató [2-es előterjesztés]
1.)
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2.)
3.)
4.)

5.)
6.)

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató [3-as előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök és Németh Éva védőnő
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása [4.2-es előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az
anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása [4.3-as
előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás [4.7-es
előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Egyebek

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Farkas Krisztián
elnökhelyettest. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Igen, elfogadom.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Kérem, hogy hozzunk erről határozatot.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
134/2015. (IX. 23.) SZB határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015.
szeptember 23. napján tartandó ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül Farkas
Krisztián bizottsági tagot megválasztotta.
1. napirendi pont
Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Első napirendi pontunk az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló
tájékoztató tárgyában. 2007 óta vagyok a falu háziorvosa, körülbelül 1370 beteg tartozik a
praxisomba. Meg kell említenem, hogy nagyon sok betegem 65 év feletti, egyedül élő, és sokan
segítségre szorulnak. Az egészségügyi alapellátáshoz tartozik a háziorvos, a nővér és a védőnő,
akikkel úgy gondolom maximális csapatmunkát végzünk. Szeretném, hogy ha az iskolában és az
óvodában továbbra is tartanánk meglepetésszerű ellenőrzéseket. Az előterjesztésben is említettem,
hogy az önkormányzat felé van egy kérésem: a rendelési időn belül bejelentett halálesetek ügyében a
halott vizsgálati bizonyítványt én állítom ki, de a rendelési időn kívülit, azt más orvos. Ilyen esetben
halott vizsgálati bizonyítványt én nem kapok, ezért kérem az önkormányzatot, hogy egy
fénymásolatot küldjön nekem. Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a tájékoztatóval,
szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
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tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
135/2015.(IX. 23.) SZB határozat
Tárgy: Az egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztató
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága az egészségügyi
ellátás helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
2. napirendi pont
A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Második napirendi pontunk a védőnői szolgáltatás helyzetéről
szóló tájékoztató. Megkérem a védőnőt, hogy ismertesse velünk részletesen a beszámolót.
Németh Éva bizottsági tag: Magyarcsanádon elég nagy a megjelent létszám, különösen a
nővédelmi gondozásban, mert ott mindenféle ügyintézés lecsapódik nálam az egyszerű telefontól
kezdve a Kincstári ügyintézésig. A várandós anya gondozásban gyakorlatilag mindenkit
veszélyeztettetnek veszek. Körülbelül 20 fő szokott lenni egy évben, jelentős az elköltözések száma.
Készítettem egy statisztikát 2009-től kezdve. A létszám adatok szerint a 2011-es év a legrosszabb,
csak 9 születés történt, 2013-ban azonban 17 fő. Ebben az évben összesen 13-14 születés történt,
illetve várható. A beszámolóba nem írtam bele, de szeretném megjegyezni, hogy a védőnői
szolgálatban lévő műszerek nagyon régiek, elavultak, megnehezítik a munkámat. A bölcsődések
körében nagyon nagy a veszélyeztetettségi arány, amit főleg a családok szociális helyzete okoz. Ami
az iskolát illeti a rühvel és a tetűvel a tavalyi évben meggyűlt a bajunk, így szeretném, ha további
szűréseket végeznénk, hogy megelőzzük a problémát. Elég sok közös ügyünk van a Gyermekjóléti
Szolgálattal. Rendszeresen végzünk környezettanulmányokat, illetve jelzéseket teszünk azokban az
esetekben, ahol ez szükséges. Éves szinten több képzésen kell részt venni, ezek közül igyekszünk
mindig az ingyenes képzésekre bejutni. Szeretném megköszönni, hogy az informatikai rendszeremet
korszerűsítették, mert sokkal hatékonyabb és gyorsabb munkavégzésre vagyok ezáltal képes.
Ellenőrzéseket minden évben több alkalommal kapok. Az ÁNTSZ a múlt héten volt nálam, egyetlen
dolgot kifogásoltak, ez pedig a bútorok kopottsága, mert ezek nehezen fertőtleníthetőek.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Köszönjük a tájékoztatót. Van-e még valakinek kérdése,
véleménye? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a tájékoztatóval, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
136/2015.(IX. 23.) SZB határozat
Tárgy: A védőnői szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztató
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a védőnői
szolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
3. napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Következő napirendi pontunk a pénzbeli és természetben nyújtott
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szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása tárgyában. A lakhatási támogatásban részesülő
személyek egyre több alkalommal adnak be rendkívüli települési támogatásra kérelmet, közüzemi
számláik rendezése érdekében, így szabályozásra kerül, hogy ezen indokkal beadott kérelem
elutasításra kerüljön. A következő módosítás a környezettanulmányra vonatkozik. Amennyiben
megállapításra kerül, hogy a kérelmező nem az adott ingatlanban tartózkodik életvitelszerűn, abban
az esetben a kérelmét el kell utasítani. A rendelet módosítás 9. §-a egy új támogatással egészül ki: az
újszülött gyermek érkezését az önkormányzat 10.000,-Ft-tal támogatja.
Van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztéssel,
szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
137/2015. (IX. 23.) SZB határozat
Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
4. napirendi pont
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló
rendelet megalkotása
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Következő napirendi pontunk a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és
díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Az Ügyrendi és Pénzügyi, valamint a Településfejlesztési
Bizottságon tárgyaltuk. A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események díja bruttó
8.000,-Ft az anyakönyvvezető részére, a segítőjének bruttó 4.000,-Ft díjazás jár, illetve a rendelet
szabályozást tartalmaz a hivatalos helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményekre is.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Rendben, köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése,
véleménye? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a tájékoztatóval, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
138/2015. (IX. 23.) SZB határozat
Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető
díjazásáról szóló rendelet megalkotása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet
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megalkotásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
5. napirendi pont
A 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Ötödik napirendi pontunk a 2016. évi Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás tárgyában.
Farkas Krisztián bizottsági tag: A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszernek köszönhetően tavaly 3
magyarcsanádi fiatal tovább tanulását tudtuk segíteni. Ez egy tanulmányi kiegészítő, nagyon jó
dolognak tartom, minden évben újítani kell.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Segítsük őket, amennyiben lehetőségünk van rá. Van-e még
valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a tájékoztatóval, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
139/2015. (IX. 23.) SZB határozat
Tárgy: A 2016. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2016. évi Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló tájékoztatót megtárgyalta
és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. napirendi pont
Egyebek
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Megállapítom, hogy a Szociális Bizottság a mai nyílt ülés
napirendjeit megtárgyalta. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között.
Mivel nincs több hozzászólás a bizottság nyílt ülését 15,35 órakor bezárom.
k.m.f.t
Dr. Aboul-Hosn Hussein
elnök

Farkas Krisztián
jegyzőkönyv-hitelesítő
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