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                                                                                    Iktatószám: 1635/8/2015 

 

 

Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának  

 2015. május 27. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének  
 

 

 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 
 

 

 

Határozatok :  

 

 

76/2015.(IV. 30.)  Napirend elfogadása 

 

77/2015.(IV. 30.)   Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

78/2015.(IV. 30.)   A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

tájékoztató 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. május 27-én 14:00 

órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme  

 

Jelen vannak: 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  elnök 

Farkas Krisztián   bizottsági tag 

Kővári Róbert    bizottsági tag 

Németh Éva    bizottsági tag 

 

Igazoltan távol vannak: 

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 nyílt ülés napirendi pontjait.   

 

1.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató [2-es 

melléklet] 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

  

 

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, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

76/2015.(V.27.) SZB határozata 

Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015. április 30.  

napján megtartott nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 

1.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató [2-es 

melléklet] 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

2.) Egyebek 

 

 

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Farkas Krisztián 

elnökhelyettest. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e? 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Igen, elfogadom. 
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Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Kérem, hogy hozzunk erről határozatot.  

 

A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

77/2015.(V.27.) SZB határozata  

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

H a t á r o z a t  

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015. 

május 27. napján tartandó nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül Farkas 

Krisztián bizottsági tagot megválasztotta. 

 

1. napirendi pont  

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató 

 

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Első napirendi pontunk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tárgyában. A tájékoztatót az elmúlt egy éves munkáról, 

Sztáncs Erika családgondozó készítette, aki sajnos ma nem tud részt venni az ülésen. Három olyan 

esetet említ a családgondozó, melyben komolyabb gyermekbántalmazásról volt szó a 2014-es évben. 

Sor került a nyári szociális gyermekétkeztetésre, melynek során 95 gyermek kapott meleg ételt 45 

napon keresztül. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A tájékoztatóból kiderül, hogy nagyon magas az iskolai, 

igazolatlan hiányzások száma.  

 

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Ennek legfőképpen családi okai vannak. Több esetben előfordul, 

hogy amíg a szülők dolgoznak, a nagyobb gyermek vigyáz a kisebb gyermekre, így az ő hiányzása 

igazolatlan marad. Jövőre egy szigorúbb rendszert szeretnék én is bevezetni a hiányzásokkal 

kapcsolatban a rendelőben. 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, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

78/2015.(V.27.) SZB határozata  

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága A gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a 

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

2. 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 14,20 órakor bezárom. A szociális bizottság 
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zárt ülésen folytatja tovább az ülését.  

 

k.m.f.t 

       Dr. Aboul-Hosn Hussein Farkas Krisztián  

                     elnök  jegyzőkönyv-hitelesítő 


