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Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának
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JEGYZŐ KÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. december 16. napján
15:00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Farkas Krisztián
Németh Éva
Dr. Aboul-HosnHussein

bizottsági tag
bizottsági tag
elnök

Távol vannak:
Sztáncs Erika
Kővári Róbert

bizottsági tag
bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen van:
Nyergesné Kovács Erzsébet

jegyző

DrAboul-HosnHussein elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az
ülésen az öt bizottsági tag közül három fő jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
Megkérem Farkas Krisztián elnökhelyettest, hogy a mai ülést vezesse le helyettem.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Rendben. Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1.)

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi
Munkaterve [2. Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök

2.)

Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről [4. Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök
A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése [6. Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök
A családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016. január 1. napjától történő ellátása [7.1.
Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról önkormányzati rendelet megalkotása [7.8. Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök
Egyebek

3.)
4.)
5.)
6.)

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény?
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Javaslom, hogy, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazzon.
ASzociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
586/2015. (XII. 16.) SZB határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
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Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottságaa 2015. december 16.
napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.)

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi
Munkaterve [2. Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök

2.)

Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről [4. Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök
A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése [6. Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök
A családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016. január 1. napjától történő ellátása [7.1.
Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról önkormányzati rendelet megalkotása [7.8. Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök
Egyebek

3.)
4.)
5.)
6.)

Farkas Krisztián elnökhelyettes:Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Németh Évabizottsági tagot.
Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?
Németh Éva 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:
587/2015. (XII. 16.) SZB határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015.
december 16. napján tartandó soros, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül
Németh Éva bizottsági tagot megválasztotta.
1. napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve
Farkas Krisztián elnökhelyettes:Első napirendi pontunk Magyarcsanád Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2016 évi Munkaterve. Ez egy tervezet a 2016-os évre vonatkozóan.
Mindenki megkapta, áttanulmányozta. 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:
588/2015.(XII. 16.)SZB határozat
Tárgy: Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi
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Munkaterve
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága Magyarcsanád
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016 évi Munkatervét
megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
2. napirendi pont
Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről

Farkas Krisztián elnökhelyettes:Második napirendi pontunk tájékoztató a polgármester, a jegyző
és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről tárgyában. Megkérem a jegyző
asszonyt, hogy ismertesse velünk a napirendet.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Jogszabály, illetve az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata előírja, hogy az átruházott hatáskörben történt döntésekről a képviselő-testületnek be
kell számolni. Ez elkészült. Átruházott hatásköre a polgármesternek, illetve a szociális bizottságnak
van. A döntések számszerűsítve a mellékelt beszámolóban vannak feltüntetve.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Köszönjük a tájékoztatót. Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirenddel, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
589/2015.(XII. 16.)SZB határozat
Tárgy: Tájékoztató a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről

HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a polgármester, a
jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló
tájékoztatót megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
3. napirendi pont
A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése

Farkas
Krisztián
elnökhelyettes:Következő
napirendi
pontunk
a
köztisztviselők
teljesítményértékelési céljainak kitűzése tárgyában. Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ezt szintén jogszabály írja elő, hogy a teljesítményértékeléssel
kapcsolatosan a köztisztviselőknek az egyéni teljesítmény követelményeket elő kell írni és tárgyévet
követő év január elseje és 31.-e között kell értékelni. Ezt lehet bővíteni vagy kivenni belőle. Az
elbírálás történhet pozitív illetve negatív irányba is, de mindig csak egy évre vonatkozik. Az egy év
letelte után helyreáll a besorolás szerinti bér.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Köszönjük a tájékoztatót. Van-e valakinek kérdése, véleménye?
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztéssel, szavazzon.
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A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
590/2015. (XII. 16.)SZB határozat
Tárgy: A Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak kitűzése
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága aköztisztviselők
teljesítményértékelési céljainak kitűzéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
4. napirendi pont
A családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016. január 1. napjától történő ellátása

Farkas Krisztián elnökhelyettes:Következő napirendi pontunk a családsegítés és gyermekjóléti
feladatok 2016. január 1 napjától történő ellátása tárgyában. Ezt már elég sok alkalommal
tárgyaltuk, de úgy látom újabb változás szükséges. Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse ezt
velünk.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Igen, ezt most már harmadik alkalommal fogja tárgyalni a testület. Első alkalommal október 31-ig kellett állást foglalni a feladatellátás módjáról, utána pedig a
konkrét döntést novemberben kellett meghozni. Mivel nem volt kihirdetett jogszabály a novemberi
testületi ülésig, így nem tudtunk megfelelő döntést hozni. A kihirdetett jogszabály alapján Apátfalva
megfelel a követelményeknek, és meg tudjuk a feladat-ellátási szerződést kötni. Ennek érdekében
egy háromoldalú megállapodás jön létre, melyet a nagylaki képviselő-testület már jóváhagyott.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Rendben, köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése,
véleménye?Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirenddel, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
591/2015. (XII. 16.)SZB határozat
Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016. január 1. napjától történő ellátása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a családsegítés és
gyermekjóléti feladatok 2016. január 1. napjától történő ellátásról szóló előterjesztést
megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Rendben, köszönöm szépen. Kérem aki egyetért a második
határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
592/2015. (XII. 16.)SZB határozat
Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016. január 1. napjától történő ellátása
HAT Á R O ZAT
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Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a családsegítés és
gyermekjóléti feladatok 2016. január 1. napjától történő ellátásról szóló előterjesztést
megtárgyalta és a megállapodás tervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
5. napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról önkormányzati rendelet megalkotása

Farkas Krisztián elnökhelyettes:Következő napirendi pontunk a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról önkormányzati rendelet
megalkotásatárgyában. Megkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse a rendelet tervezetet.

Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Január 1-jétől lépne hatályba ez a rendelet, mégpedig
azért mert önállóan fogjuk ellátni ezeket a feladatokat. Az étkeztetésnél a mellékletben kiszámolt díj
majd a holnapi testületi ülésen fog eldőlni, de körülbelül annyit kell fizetni, mint eddig. Olyan nagy
változás nincs benne. A házi segítségnyújtásnál hasonló a helyzet, mint a családsegítésnél.
Legutóbbi információk szerint január 17-től kettéválik a házi segítségnyújtás. Az egyik formája a
szociális segítés. Úgy néz ki, hogy ezeket szakképzetlen emberekkel is el lehet látni. A rendelettel
kapcsolatban igyekeztünk olyan árakat megállapítani, ami önköltségi áron alapul.
Farkas Krisztián elnökhelyettes: Rendben, köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése,
véleménye?Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirenddel, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
593/2015. (XII. 16.)SZB határozat
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról önkormányzati rendelet megalkotása

HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról önkormányzati rendelet megalkotása szóló előterjesztést megtárgyalta és azt a

Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. napirendi pont
Egyebek

Farkas Krisztián elnökhelyettes:Megállapítom, hogy a Szociális Bizottsága mai nyílt ülés
napirendjeit megtárgyalta. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között.
Mivel nincs több hozzászólás abizottságnyílt ülését 15,15 órakor bezárom.
k.m.f.t
Dr. Aboul-HosnHussein
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő

Németh Éva
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