
Iktatószám: 370/3/2016

Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 
 2016. február 23. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Határozatok:

77/2016. (II. 23.) SZB Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

78/2016. (II. 23.) SZB Napirend elfogadása

79/2016. (II. 23.) SZB A Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  szakmai
programjának elfogadása



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. február 23-án
16:00 órakor megtartott soros, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

Jelen vannak:
Farkas Krisztián elnökhelyettes
Kővári Róbert bizottsági tag
Németh Éva bizottsági tag
Sztáncs Erika bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen van:
Popovics Krisztián pénzügyi előadó

Igazoltan hiányzik:
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök

Farkas  Krisztián  elnökhelyettes: Tisztelettel  köszöntöm a  megjelenteket.  Megállapítom,
hogy az ülésen az öt bizottsági tag közül négy fő jelen van, Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
igazoltan  hiányzik.  A  bizottság  határozatképes,  az  ülést  megnyitom.  Jegyzőkönyv
hitelesítőnek javaslom Kővári Róbertet. Megkérdezem a jelenlévő tagokat, hogy elfogadják-
e?

Kővári Róbert bizottsági tag: Igen, elfogadom, köszönöm. 

Sztáncs Erika bizottsági tag: Igen, elfogadom. 

Németh Éva bizottsági tag: Igen, elfogadom. 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Kérem, hozzunk erről határozatot. 

A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

77/2016. (II. 23.) SZB 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

H a t á r o z a t 

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Szociális  Bizottsága  a
2016. február  23.  napján tartandó soros,  nyílt  ülése jegyzőkönyv
hitelesítőjéül Kővári Róbert bizottsági tagot megválasztotta.

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

1.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása [3.1. 
Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök



2.) Egyebek

Farkas  Krisztián  elnökhelyettes: A meghívóban  foglaltaktól  annyi  eltérés  lesz,  hogy  a
bizottság elnöke nincs jelen az ülésen, így ő nem lesz a napirend előadója. Én helyettesítem.
Ezzel a kiegészítéssel javaslom, hogy, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazzon. Van-e az
elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény?
A javaslathoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

78/2016.(II.23.) SZB
Tárgy: Napirend elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2016. február
23. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

1.) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának 
elfogadása [3.1. Előterjesztés]
Előadó: Farkas Krisztián elnökhelyettes

2.) Egyebek

1. napirendi pont 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása

Farkas  Krisztián  elnökhelyettes:  Felkérem  Sztáncs  Erika  bizottsági  tagot,  hogy
véleményezze.

Sztáncs Erika bizottsági tag:  Én azt gondolom, hogy teljesen jó, nincsenek benne olyan
dolgok,  amik  feleslegesek  lennének.  Úgy látom,  hogy a  meglévő  gyermekjóléti  szolgálat
szakmai  programján  alapul  és  ez  ki  van  egészítve  azzal,  hogy  Nagylakkal  közösen  kell
dolgozni. Illetve 2016. január 1-től családsegítő szolgálatot is kell létesíteni. Azt gondolom,
hogy ez egy teljesen jó szakmai program.

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Köszönjük. Van-e valakinek kiegészítése a napirendi pont-
tal kapcsolatban?

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Amennyiben nincs,  kérem, kézfeltartással  szavazzunk a
program elfogadásáról.

A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

79/2016.(II.23.) SZB 
Tárgy: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása



H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját megtárgyalta és elfogadásra ja-
vasolja a Képviselő-testületnek.

2. napirendi pont 
Egyebek

Farkas János polgármester: Eddig 5 pályázat érkezett be a családgondozói álláshelyre kiírt
pályázatra. Február 29-én fogunk róla dönteni a Képviselő testülettel. Eddig azokból 3 nem
felelt meg, de várjuk a további jelentkezőket.

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Köszönjük. Megállapítom, hogy a Szociális Bizottság a
mai nyílt ülés napirendjeit megtárgyalta. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek
között. 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Mivel nincs több hozzászólás a bizottság nyílt ülését 16:05
órakor bezárom.

k.m.f.t
Farkas Krisztián Kővári Róbert 

           elnökhelyettes jegyzőkönyv-hitelesítő


