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Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának
2015. február 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok :

15/2015.(II.25.)

Napirend elfogadása

16/2015.(II.25.)

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

17/2015.(II.25.)

Az önkormányzat pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendeletek felülvizsgálata

18/2015.(II.25.)

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.)
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új
rendelet megalkotása

19/2015.(II.25.)

A Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. február 25-én 14:00
órakor megtartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Dr. Aboul-Hosn Hussein
Farkas Krisztián
Kővári Róbert
Németh Éva

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Távol van:
Sztáncs Erika

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 négy fő jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1)

2)

3)

Az önkormányzat pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletek
felülvizsgálata
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése
és új rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Egyebek

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény?
A javaslathoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Javaslom, hogy, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
15/2015.(II.25.) SZB határozata
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015. február 25.
napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1)

Az önkormányzat pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
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2)

3)

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének
hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Egyebek

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kővári Róbert bizottsági
tagot. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?
Kővári Róbert bizottsági tag: Igen, elfogadom.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Kérem, hozzunk erről határozatot.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
16/2015.(II.25.) SZB határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015. február 25.
napján tartandó ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül Kővári Róbert bizottsági tagot
megválasztotta.
1. napirendi pont
Az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletek
felülvizsgálata
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Első napirendi pontunk az önkormányzat pénzben és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletének felülvizsgálata. A rendelet
módosítására azért van szükség, mert március 1-jétől megváltozik a jelenleg hatályos szociális
törvény, aminek értelmében szükséges a helyi rendeletet is módosítani.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Megváltoznak a hatáskörök. Jelenleg a jegyzői hatáskörbe
tartozó feladatok egy része a járási hivatalhoz kerül, a másik része pedig az önkormányzatnál
marad. Célszerűnek tartottunk egy teljesen új rendeletet megalkotni, mivel az új elnevezéssel
létrejött segély, a települési segély ezentúl teljesen új szabályozás alapján adható. A rendelettervezetet elküldtük a Kormányhivatalba előzetes normakontrollra. Alaposan átnézték és
véleményükkel együtt vissza is küldték. Néhány pontosítást, illetve javítást javasoltak benne.
Néhány fontos dologra szeretném előre felhívni a bizottság figyelmét, mielőtt részletesen
végigmegyünk a tervezeten. Az egyes segélyezési formáknál az értékhatárokat úgy kell
megállapítani, hogy aki megfelel a feltételeknek, azoknak meg kell állapítani a segélyt, ez nem
csupán lehetőség. Itt figyelembe kell, hogy vegyük az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A
költségvetési rendelet tartalmazza az erre rendelkezésre álló keretet. A veszély a dologban az, hogy
nem tudjuk hányan fogják benyújtani a kérelmüket az egyes segélyfajtákra. Az pedig nem lehet,
hogy néhány hónap alatt kimerüljön a keret. A tervezet alapján a hatáskörök nagy része március
elsejétől a bizottság hatáskörébe kerülne át. Ami továbbra is a polgármestert érinti, az a temetési
segély, és a köztemetés. Ez azt jelenti, hogy a bizottsági ülések hosszabbak lesznek. A tervezet
szerint lesz lakhatási támogatás, gyógyszerkiadások mérsékléséhez nyújtott támogatás, rendkívüli
települési támogatás, illetve külön fejezet tartalmazza a köztemetést. A lakhatási támogatást
feltételekhez kötöttük. Célszerűnek tartottuk, hogy bevezessünk egy olyan rendszert, mely
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érdekeltté teszi a kérelmezőt, hogy maga is tegyen valamit saját érdekében. Előírtuk feltételként,
hogy amennyiben kérelmező az általa életvitelszerűen lakott lakóház és annak udvara, kertje, a
kerítésen kívül határos közterület, járda tisztán tartásának az ingatlan állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának, valamint higiénikus állapot biztosításának, különös tekintettel a parlagfűmentesítésének, a gyomtalanításnak, téli időszakban a járdaszakasz csúszásmentesítésének, a fák,
bokrok metszésének, az akadálytalan közlekedés biztosítása érdekében, valamint a belvízelvezető
csatornák tisztántartásának nem tesz eleget nem állapítható meg a segély.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Ki fogja ezt ellenőrizni?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Az eljárási rendelkezéseknél találhatjuk, hogy lakhatási
támogatásnál környezettanulmányt kell készíteni, a többi támogatásnál pedig készíthető. Ezt a
környezettanulmányt a szociális ügyintéző fogja végezni.
Kővári Róbert bizottsági tag: Véleményem szerint nagyon sok kérelmező nem fog tudni
megfelelni ezeknek a kritériumoknak, tehát nekik nem állapítható meg addig támogatás, amíg a
lakókörnyezetét nem teszik rendbe.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen így van. A támogatás folyósításának időtartamánál
javasoljuk, hogy 6 hónapra állapítsa meg azt a bizottság.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: A 6 hónap megállapítását azért javasoljuk, mert
jogszabály bármikor változhat, és ne vállaljunk túl hosszú időre kötelezettséget. Ezen később lehet
majd korrigálni, de indulásnak a 6 hónapnyi támogatás megállapítása a célszerű.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Javaslom, hogy támogatásformánként menjünk végig a
rendelet tervezeten, különös figyelmet fordítva a jövedelmi viszonyokra. A lakhatási támogatás
esetében nem haladhatja meg egy főre jutó átlag jövedelem egyszemélyes háztartás esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, többszemélyes háztartás
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. Ahol ezt meghaladja
az nem lesz jogosult az ellátásra. Akik jogosultak az ellátásra, azok kérhetik azt a villanyáram-, a
víz- és a gázfogyasztás, a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a
tüzelőanyag költségeihez. A házi pénztárból történő kifizetés megszűnik, és a megállapított
összegeket a szolgáltatóhoz fogjuk utalni. Problémát jelent még sok helyen, hogy vannak olyan
ügyfeleink, akik bizonyos ellátási formáknál úgy nyilatkoznak, hogy családban élnek, a másik
ellátási formáknál pedig egyedülállóak. A továbbiakban ezeket szigorúan ellenőrizzük. A rendeletet
ki kellene egészítenünk azzal, hogy a támogatásnál egy lakóingatlanból csak egy személy részére
állapítható meg a támogatás, és a saját nevére kell, hogy szóljanak a közüzemi számlák.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Van-e valami szankció, ha rájövünk arra, hogy az illető
jogosulatlanul vette fel az ellátást?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen, az eljárási rendelkezések rész tartalmazza azt, hogy a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást vissza kell fizetnie. A támogatás mértéke
2.500,- Ft/hó/háztartás, illetve 5.000,- Ft/hó/háztartás.
Kővári Róbert bizottsági tag: Hogyan működne a tűzifa támogatás?
Popovics Krisztián pénzügyi előadó: Egyeztetés történt a hozzánk legközelebbi tüzéppel, akik azt
mondták, hogy nekik a készpénzes fizetés jobb lenne, így utólag számla ellenében készpénzben
fizetnénk ki a megvásárolt fát.

4

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Van-e más kérdés, javaslat a lakhatási támogatáshoz? Ha nincs,
javaslom, hogy térjünk át a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatáshoz.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A támogatás megítélésénél feltételként szabtuk meg, hogy a
gyógyszerkiadások mértéke érje el havonta a 8.550.-Ft-ot, és nettó jövedelme egyedülálló esetén ne
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, családban élő esetében
az egy főre jutó nettó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, és közgyógyellátásban nem részesülhet a kérelmező. A támogatás
megállapításánál szükséges a háziorvos igazolása a szedett gyógyszerekről, valamint a
gyógyszerész igazolása ezek költségéről. A kérelmező, amennyiben megállapításra kerül a
támogatás, számlával köteles igazolni, hogy valóban arra fordította az összeget. Amennyiben ez
nem történik meg a következő havi kifizetésig, akkor megszüntetésre kerül az ellátás, és 6 hónapig
ismételten nem állapítható meg.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Van-e esetleg a bizottságnak egyéb javaslata kérdése ezen
támogatás szabályozásához? Ha nincs, térjünk át a rendkívüli települési támogatásra. Megkérem
jegyző asszonyt, hogy mondja el itt is a legfontosabb tudnivalókat.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Rendkívüli települési támogatást állapíthat meg a bizottság,
egyedülálló esetében, ha a havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, családban élő esetén az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, és a 8. § (2) bekezdés
felsorolásai közül az illető valamelyiket elszenvedi.
Kővári Róbert bizottsági tag: Magyarcsanádon elég sok család nehéz anyagi körülmények között
van, így ezt a fajta támogatást elég sokan igényelhetnék.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Javaslom, hogy a tervezet szövegét módosítsuk annyival, hogy
önhibáján kívül került átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe. Magyarcsanádon az egy főre jutó
jövedelem nagyon kevés, a tervezetben meghatározott jövedelmek alapján viszont nagyon sokan
beleférnek. Szerintem a határokat csökkenteni kellene.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Mennyire javaslod csökkenteni?
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Egyedülálló esetében a nyugdíjminimum 130%-ára, családban
élő esetében a 100%-ára. Van még egy észrevételem. A felsorolt lehetőségek között két pont az a)
és a c) pont szinte teljesen egyforma, én javaslom, hogy az egyiket, a c) pontot töröljük.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Rendben, egyetértek a javaslattal.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A b) pontban eseti gyógyszer, gyógyászati eszköz kiadás
mérséklésére igényelhető a támogatás. Az elnök úrtól szeretném kérdezni mint orvostól, hogy jó-e
így ez a megfogalmazás, vagy inkább a gyógyászati segédeszköz szót használjuk. Melyik a
megfelelőbb?
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Inkább a gyógyászati segédeszköz fogalmát javaslom. Az
valamivel szűkebb meghatározás.Milyen sűrűn vehetik igénybe ezt a támogatást a rászorulók? Ezt
nem kellene egyértelműbben leszabályozni?
Kővári Róbert bizottsági tag: Félő, hogy sokan minden hónapban más ok miatt adnák be a
támogatási kérelmet. Javaslom, hogy egészítsük annyival, hogy esetenként kell ezt a támogatást
megállapítani, kikerülve ezzel azt, hogy rendszeresítsék a támogatást.
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Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Térjünk át a temetési segélyre.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A temetési segélynél a tervezetet ki kellene még egészíteni
azzal, hogy annak a magyarcsanádi kérelmezőnek adható, aki olyan elhunyt személy temetéséről
gondoskodott, akinek az utolsó lakhelye Magyarcsanád volt. A 15.000.-Ft-os támogatási összeggel
egyetért-e a bizottság?
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Szerintem megfelelő. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni a
rendelet-tervezettel kapcsolatban. Mivel nincs több hozzászólás és a tervezetet részleteibe menően
alaposan megtárgyaltuk kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy elfogadásra javasoljuk a képviselőtestületnek kézfeltartással szavazzon.
A Szociális Bizottság a rendelet tervezettel egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
17/2015.(II.25.) SZB határozata
Tárgy: Az önkormányzat pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
rendeletek felülvizsgálata
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága az önkormányzat
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletét
megtárgyalta, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Javaslom a bizottságnak, hogy tartsunk rövid szünetet. Elnézést
kérek a bizottság tagjaitól, de nekem el kell mennem, nem tudok tovább részt venni a bizottsági
ülésen. Megkérem Kővári Róbertet, elnökhelyettest, hogy vezesse a továbbiakban az ülést.
SZÜNET
(Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök távozott a bizottság üléséről, a jelenlévő bizottsági tagok száma 3
fő.)
2. napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és
új rendelet megalkotása
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Második napirendi pontunk Magyarcsanád Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.)
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása. Néhány
változtatás van az előző szervezeti és működési szabályzathoz képest. Van-e valakinek kérdése,
javaslata?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Néhány pontosítást tartalmaz az új Szervezeti és Működési
Szabályzat. A kettes számú melléklet az, ami teljesen megváltozott. A hatásköröket tartalmazza,
illetve a szociális rendelet módosítása miatt vált szükségessé ezen rendelet módosítása is. A hármas
számú mellékleten az alaptevékenységek körébe 889201 számmal fel kellett venni a gyermekjóléti
szolgáltatást.
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Farkas Krisztián elnökhelyettes: Megkérdezem a bizottságot, hogy kíván-e még valaki szólni?
Mivel nem kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a rendelet-tervezetet a bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja kézfeltartással szavazzon.
A Szociális Bizottság az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
18/2015.(II.25.) SZB határozata
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és
új rendelet megalkotása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül
helyezéséről és az új rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt
a határozat melléklete szerinti tartalommal a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.

3. napirendi pont
Egyebek
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Egyebek napirendi pontban beszélnünk kell a Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Programjának módosításáról, mivel a családgondozó megszerezte a diplomáját,
illetve új székhelyet kap a családgondozói szolgálat. Egyéb módosítás nem történt. Van-e valakinek
egyéb javaslata?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Március 6-án lesz a helyszíni ellenőrzés a megyei
gyámhivataltól, ott ellenőrzik a tárgyi feltételeket, hogy azok a rendelkezésre állnak-e, és ezért
javasoljuk, hogy az új Szakmai Program április 1. napjával lépjen hatályba.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Kérem, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Szociális Bizottság az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
19/2015.(II.25.) SZB határozata
Tárgy: A Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Programját felülvizsgálta és azt a határozat melléklete szerinti
tartalommal, 2015. április 1. nappal történő hatályba lépéssel a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület 92/2014. (XI. 21.) számú határozatával elfogadott Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Programja 2015. március 31. napján hatályát veszti.

7

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Megállapítom, hogy a Szociális Bizottság a mai napirendeket
megtárgyalta. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között.
Mivel nincs több hozzászólás a bizottság ülését 16,45 órakor bezárom.
k.m.f.t
Dr. Aboul-Hosn Hussein
elnök

Kővári Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő
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