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JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. április 30-án 14:00
órakor megtartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Dr. Aboul-Hosn Hussein
Farkas Krisztián
Kővári Róbert

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag

Távol vannak:
Németh Éva
Sztáncs Erika

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.)

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
[4.2-es előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása [4.4-as
előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A civil szervezetek támogatása [4.5-ös előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Egyebek

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Készült egy szóbeli előterjesztés, amit szeretném, ha a
bizottság megtárgyalna, ez a nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó pályázat. Kérem a tisztelt
bizottságot, hogy vegyék fel a tárgyalandó napirendek közé.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Javaslom, hogy vegyük fel a tárgyalandó napirendek közé a
szóbeli előterjesztést is. Van-e más javaslat? Nincs. Kérem, hogy aki a jegyző asszony által
kiegészített napirendi pontokkal egyetért, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
47/2015.(IV.30.) SZB határozata
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015. április 30.
napján megtartott soros nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
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1.)

2.)

3.)
4.)
5.)

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
[4.2-es előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása [4.4-as
előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A civil szervezetek támogatása [4.5-ös előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Pályázat benyújtása a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására [Szóbeli 1.
előterjesztés]
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:
48/2015.(IV.30.) SZB határozata
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015.
április 30. napján tartandó soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül
Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta.
1. napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Első napirendi pontunk az önkormányzat pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítása. Megkérem jegyző asszonyt, hogy
ismertesse miért szükséges módosítanunk a rendeletet.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Kiderült, hogy a településen több olyan háztartás is van, ahol
szociális óra, feltöltős kártyás óra működik, és mivel a jelenlegi rendelet szabályai erre nem
alkalmazhatóak, így szükségessé vált a 4. § módosítása. A módosító rendelet 2. §-ában is kellene
módosítani, ahhoz, hogy a bizottság a képviselő-testületi ülést követően, miután kihirdettük a helyi
rendeletet el tudja bírálni a segély kérelmeket. A jogalkotásról szóló törvény ugyanis úgy
rendelkezik, hogy kivételes esetben a kihirdetés napján is hatályba léphet egy jogszabály. A záradék
úgy szólna, hogy a rendelet a hirdetőtáblán való közzététellel 2015. április 30. napján, közzétéve. A
kihirdetés időpontjaként pedig ez után a szöveg után feltüntetjük a kifüggesztés pontos időpontját.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Köszönjük szépen jegyző asszonynak, kérem, aki egyetért a
rendelet módosításával a jegyző asszony által elmondottakkal, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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49/2015.(IV.30.) SZB határozata
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
előterjesztést megtárgyalta és azt javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra azzal
a módosítással, hogy a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mely szövegrész
után a hirdetőtáblán történő kifüggesztés pontos időpontja óra, nap megjelöléssel
feltüntetésre kerül.
2. napirendi pont
A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása
Dr. Aboul-Hosn Hussein: Következő napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának módosítása. Kérem a jegyző asszonyt, hogy szóban röviden ismertesse
az előterjesztést.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A Kincstár visszaküldte a Közös Hivatal Alapító Okirat
módosításának a bejegyzését. Első alkalommal kiegészítést kértek, mi azt pótoltuk, majd azt
követően egyeztettek szervezeten belül, és azt mondták, hogy nem megfelelő a Hivatal rövid
elnevezése, mert azt mondja a jogszabály, hogy egyedi módon kell megkülönböztetni a hivatalokat.
Nálunk ez közös önkormányzati hivatal néven futott, és mivel ebből több van az országban így
javasolták, hogy vagy töröljük ezt az elnevezést, vagy azt mondjuk, hogy Magyarcsanádi Hivatal.
Mi a rövid megnevezést töröltük, és ehhez vissza kell, hogy vonjuk a januárban meghozott
határozatot. Ezért van szükség az előterjesztésben szereplő mindkét határozat elfogadására.
Dr. Aboul-Hosn Hussein: Van-e még valakinek kérdése, kiegészítése? Ha nincs, kérem,
kézfeltartással szavazzunk a két határozatról. Elsőként a korábbi határozat visszavonását teszem fel
szavazásra.
A Szociális Bizottság az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
50/2015. (IV.30.) SZB határozata
Tárgy: A 4/2015. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 4/2015. (I.29.)
számú képviselő testületi határozat visszavonásáról szóló javaslatot megtárgyalta és
azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dr. Aboul-Hosn Hussein: Kérem szavazzunk a kettes számú határozati javaslatról.
A Szociális Bizottság az előterjesztéssel egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
51/2015. (IV.30.) SZB határozata
Tárgy: A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosítása
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HATÁROZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága A Magyarcsanádi
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat módosításáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
3. napirendi pont
A civil szervezetek támogatása
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Következő napirendi pontunk a civil szervezetek támogatása.
Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse ezt a napirendi pontot.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A 2015. évi költségvetésébe ugyan nincs betervezve
pénzeszköz a civil szervezetek támogatására, viszont a jövő évi költségvetésben lehet. Fontos, hogy
szabályozással rendelkezzük e tárgykörben, ha támogatást akarunk nyújtani, hogy az milyen
feltételekkel lehet. Korábban már volt egy ehhez hasonló rendelet, de azt gondoltuk, hogy ez sokkal
részletesebb szabályozást tartalmaz. Kifejezetten a civil szervezetekre vonatkozik. Itt nagyon
szigorú szabályok és komoly előírások vannak.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Van-e még valakinek kérdése, kiegészítése? Ha nincs, 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:
52/2015.(IV.30.) SZB határozata
Tárgy: A civil szervezetek támogatása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a civil
szervezetek támogatásáról szóló rendelet tervezetet megtárgyalta, és azt a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
4. napirendi pont
4.1 Előterjesztések
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Következő napirendi pontunk, a napirendek közé felvett 2015. évi
nyári gyermekétkeztetés.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A pályázati felhívást tegnapelőtt tették közzé, és május 7-e
éjfél a határideje, hogy elektronikusan az ÖNEGM rendszerben ezt jelentsük, majd papíralapon
május 8-áig kell, hogy beérkezzen a Kincstárba. A határidő elmulasztása jogvesztő. A nyári
gyermekétkeztetés biztosítására támogatást azok az önkormányzatok igényelhetnek, amelyek
vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül
napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászoruló gyermekek számára. Mivel Magyarcsanád
benne van a leghátrányosabb települések között, így 100%-osan kaphatja meg a támogatást. A
felmérés folyamatban van a családgondozó segítségével. 16 család kivételével mindenkit otthon
talált, és közülük 68 fő igényelné ezt az étkezési lehetőséget. A végleges létszám még nem ismert.
Ha 70 főt veszünk alapul, akkor ez 43 nappal számolva, naponta 440-Ft összeggel megszorozva
1.324.400.-Ft-ra jön ki.
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Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatót, van-e még valakinek kérdése,
kiegészítése? Ha nincs, 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:
53/2015.(IV.30.) SZB határozata
Tárgy: Pályázat benyújtása a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatására
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015. évi
nyári gyermekétkeztetés támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és
a pályázatot javasolja a képviselő-testületnek a pályázat benyújtását.
4.2 Egyebek
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Megállapítom, hogy a Szociális Bizottság a mai nyílt ülés
napirendjét megtárgyalta. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között.
Mivel nincs több hozzászólás a bizottság nyílt ülését 14,35 órakor bezárom. A szociális bizottság
zárt ülése a képviselő-testület ülése után lesz megtartva, mivel szükséges a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
k.m.f.t
Dr. Aboul-Hosn Hussein
elnök

Farkas Krisztián
jegyzőkönyv-hitelesítő
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