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Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának  

 2015. október 28. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének  
 

 

 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 
 

 

 

Határozatok :  
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179/2015. (X. 28.) SZB. határozat  Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

180/2015. (X. 28.) SZB. határozat Magyarcsanád Község Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 

181/2015. (X. 28.) SZB. határozat A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

rendelet megalkotása 

 

182/2015. (X. 28.) SZB. határozat A családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának 

felülvizsgálata 

 

183/2015. (X. 28.) SZB. határozat  Értéktár Bizottság tagjának megválasztása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. október 28. napján 

16:00 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme  

 

Jelen vannak: 

Farkas Krisztián   bizottsági tag 

Sztáncs Erika    bizottsági tag 

Kővári Róbert    bizottsági tag 

 

Távol vannak: 

Németh Éva    bizottsági tag 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  elnök 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Nyergesné Kovács Erzsébet  jegyző 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Dr. Aboul-Hosn Hussein 

elnök úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, így a mai ülést én vezetem. 

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, 

melyekkel kapcsolatban annyi változás lesz hogy én leszek az előadó. 

 

1.) Magyarcsanád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadása [2.1-es előterjesztés] 
Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes 

 

2.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása [2.2-es előterjesztés] 
Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes 

  
3.) A családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata [2.5-ös 

előterjesztés] 

Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes 

 

4.) Értéktár Bizottság tagjának megválasztása [2.6-os előterjesztés] 
Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes 

 

5.) Egyebek 

 

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény? 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: 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:  

 

 

 

178/2015. (X. 28.) SZB határozat 
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Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015. október 28. 

napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

1.) Magyarcsanád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadása [2.1-es előterjesztés] 
Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes 

 

2.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása [2.2-es előterjesztés] 
Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes 

  

3.) A családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata [2.5-ös 

előterjesztés] 

Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes 

 

4.) Értéktár Bizottság tagjának megválasztása [2.6-os előterjesztés] 
Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes 

 

5.) Egyebek 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Sztáncs Erika bizottsági 

tagot. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e? 

 

Sztáncs Erika bizottsági tag: Igen, elfogadom. 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Kérem, hogy hozzunk erről határozatot.  

 

A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

179/2015. (X. 28.) SZB határozat  

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

H a t á r o z a t  

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015. 

október 28. napján tartandó soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül 

Sztáncs Erika bizottsági tagot megválasztotta. 

 

1. napirendi pont  

Magyarcsanád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadása 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Első napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzata 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása tárgyában. A programot 2011-es kormányrendelet 

alapján minden településnek 2013. június 30-ig kellett elkészíteni, nekünk ez eddig nem készült el.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Magyarországon jelenleg 6 olyan település van, ami nem 

rendelkezik hatályos esélyegyenlőségi programmal. A környékbeli települések már felülvizsgálják a 
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programot, mely felülvizsgálat két évente esedékes. A mienk pedig még csak most, remélhetőleg a 

héten kerül elfogadásra.  

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: A kiadott melléklet alapján látható, hogy elég terjedelmes 

anyagról van szó, így megkérem a HEP elkészítőjét, hogy néhány mondatban ismertesse velünk.  

 

Répa Renáta szociális előadó: A HEP-et a Pécsi Tudományegyetem sablonja alapján kellett 

elkészíteni. A sablon szempontjai, illetve a TEIR-rendszerben található statisztikai adatok alapján a 

2012-es évig bezárólag tartalmazza az elkészült anyag Magyarcsanádra vonatkozó részeit.  

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Köszönjük szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: 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: 

180/2015.(X. 28.) SZB határozat  

Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága Magyarcsanád 

Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 

szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolja. 

 

2. napirendi pont  

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló rendelet megalkotása 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Második napirendi pontunk a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása tárgyában. 

Megkérem a jegyző asszonyt, hogy ismertesse velünk részletesen a rendelet tervezetet. 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A rendelet tervezet megküldésre került a Kormányhivatalnak 

véleményezésre. Fontos, hogy olyan tényállást nem szankcionálhatunk helyi rendeletben, melyet 

magasabb szintű jogszabály már tartalmaz. A Kormányhivatal javaslata alapján módosításra kerülne 

a rendelet 4. §-a a közigazgatási bírság résznél. Az (1)-(2) bekezdés törlésre kerülne, és helyette 

lenne egy 5 bekezdésből álló rendelkezés, ami így szól:  

(1) Az a természetes személy, aki e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető 

szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható. 

(2) Az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely e rendeletben 

meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, 

kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

(3) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben 

közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy 

vagyona van. 
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(4) A bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (továbbiakban: Ket.) vonatkozó rendelkezésein 

túl  

a) a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás súlyát és a felróhatóság 

mértékét, 

b) az érintett vagyoni helyzetét, személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság 

rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak (vagy amennyiben azokat az eljáró hatóság 

erre vonatkozó felhívására igazolja.) 

(5) A bírság kiszabásánál súlyosító körülményként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt 

korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt e rendelet szerinti jogkövetkezmények 

bármelyikével sújtották. A bírságok ismételten is kiszabhatók. Az ismételten kiszabható bírságot 

az előzőleg kiszabott bírság összegénél magasabb összegben kell megállapítani. 

Ez egy részletesebb rendelkezés, és mindegyik tényállásnál alkalmazható. A 6. § tartalmazta a 

fiatalkorúval szembeni bírságot, azt onnan töröljük, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot - az 

elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt 

készpénz átutalási megbízás, vagy banki átutalással Magyarcsanád Községi Önkormányzat Pillér 

Takarékszövetkezetnél vezetett 56900130-10058042 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Köszönjük a tájékoztatót. Van-e még valakinek kérdése, 

véleménye? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a rendelet tervezettel, szavazzon.  

 

A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

180/2015.(X. 28.) SZB határozat  

Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

rendelet megalkotásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a Képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. 

 

3. napirendi pont  

A családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Következő napirendi pontunk a családsegítés és gyermekjóléti 

feladatok ellátásának felülvizsgálata tárgyában. Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: 2016. január 1-től a gyermekjóléti és családsegítői feladatok 

ellátását át fogják alakítani. Családsegítő központok ettől kezdve csak járási székhelyen 

működhetnek. Eddig társulásban ebben a formában szabályszerűen működtek. A gyermekjóléti 

központokban keletkezett iratokat január 15-ig át kell adni a járási székhelynek, illetve január 1-től 

kezdődően minden településen biztosítani kell a családsegítési feladatokat is. Eddig ez a települések 

lélekszámához volt kötve, csak a gyermekjóléti szolgáltatás volt kötelező feladat. A törvény úgy 

rendelkezik, hogy a feladat ellátásra kötelezett, közös önkormányzati hivatal esetében, a székhely 

település. Tekintettel arra, hogy 2015. október 31. napjáig csak a felülvizsgálat esedékes, a 

feladatellátás módjáról kell 2015. november 30. napjáig meghozni a testületi döntéseket – mely 

időpontig várhatóan megjelenik a részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendelet – a testületnek 
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most abban kell állást foglalni, hogy miként kívánja ellátni a feladatot.  Egyeztettem Apátfalva 

jegyzőjével, mert nekünk kézenfekvő lenne, ha velük kötnénk egy feladat ellátási szerződést. A 

jegyző asszony egyeztet a minisztériummal, illetve a kormányhivatallal, és amennyiben az ő 

intézményük megfelel az előírásoknak, és az plusz anyagi terhet ez nem jelent az önkormányzat 

számára, akkor nem zárkóznak el a feladat ellátási szerződés megkötésétől. Így a helyettesítés is 

megoldható lenne. Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Köszönjük a tájékoztatót. Van-e még valakinek kérdése, 

véleménye? 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: 

182/2015. (X. 28.) SZB határozat 

Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a családsegítés és 

gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és 

azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

4. napirendi pont  

Értéktár Bizottság tagjának megválasztása 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Következő napirendi pontunk az Értéktár Bizottság tagjának 

megválasztása tárgyában. A bizottság tagja volt Árgyelán Diána települési képviselő, aki lemondott, 

és javaslatot tett helyére Farkas Jánosné volt polgármester személyére, aki a feladatot el is vállalta.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A Települési Értéktár Bizottság eddig két ülést tartott. A nyári 

ülésen döntöttek arról, hogy mik legyenek azok az értékek, melyekre készüljenek el a javaslatok. A 

javaslatok el is készültek. Az ülésen részt vett Farkas Jánosné, aki helyismereténél fogva, illetve 

korábbi tisztségéből fakadóan érdemben tudott hozzászólni ezekhez a dolgokhoz. Feltételezhetően 

Árgyelán Diána ezért is adja át a helyét a bizottságban. Az Értéktár Bizottság a múlt héten tartott 

ülésén ezt tudomásul vette és támogatja Farkas Jánosné bizottsági taggá történő választását. Farkas 

Jánosné a tisztséget vállalja és hozzájárult, hogy az előterjesztést nyílt ülésen tárgyalja. 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: 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: 

183/2015. (X. 28.) SZB határozat  

Tárgy: Értéktár Bizottság tagjának megválasztása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága Értéktár Bizottság 

tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt a Képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. 
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5. napirendi pont  

Egyebek 

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A szociális tűzifával kapcsolatban szeretnék annyit 

elmondani, hogy a fát elkezdték meghordani, hamarosan mind a 230 m3 itt lesz.  A dolgunkat 

megnehezíti, hogy nincs Belügyminisztérium Rendelet, ami alapján mi meg tudnánk alkotni az erre 

vonatkozó helyi rendeletünket. Egyeztettem a törvényességi referensünkkel, elküldtem neki a 

tervezetet, aki azt mondta, hogy megnézi és véleményezi, de meg kell várni a BM rendelet 

kihirdetését.  

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Köszönjük a tájékoztatást. 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 16,35 órakor bezárom, zárt ülésen folytatjuk 

tovább a munkát.  

 

 

k.m.f.t 

                   Farkas Krisztián Sztáncs Erika  

                     elnökhelyettes jegyzőkönyv-hitelesítő 


