Iktatószám: 370/4/2016
Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának
2016. március 29. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E
Határozatok:
80/2016. (III. 29.) SZB határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

81/2016. (III. 29.) SZB határozat

Napirend elfogadása

82/2016. (III. 29.) SZB határozat

A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról
szóló beszámoló megvitatása

83/2016. (III. 29.) SZB határozat

Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról

84/2016. (III. 29.) SZB határozat

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata hatályon kívül
helyezése és új szabályzat elfogadása tárgyában

JEGYZŐKÖNYV
Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. március 29.
napján 15:00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Dr. Aboul-Hosn Hussein
Farkas Krisztián
Sztáncs Erika
Kővári Róbert

elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Igazoltan távol vannak:
Németh Éva

bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen van:
Farkas János
Nyergesné Kovács Erzsébet

polgármester
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. Németh Éva védőnő a családgondozóval halaszthatatlan ügyben
családlátogatáson van, igazoltan hiányzik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Farkas
Krisztián bizottsági tagot. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?
Farkas Krisztián bizottsági tag: Igen, elfogadom.
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:
80/2016. (III. 29.) SZB határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a
2016. március 29. napján tartandó soros, nyílt ülése jegyzőkönyv
hitelesítőjéül Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta.
Dr Aboul-Hosn Hussein elnök: Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1.)
2.)

A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló
megvitatásatárgyában
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó
szakmai munkáról Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök

3.)
4.)

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása tárgyában
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Egyebek

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény?
Dr Aboul-Hosn Hussein elnök: Nincs. 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:
81/2016. (III. 29.) SZB határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2016.
március 29. napján megtartott nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta
el:
1.
2.
3.

4.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló
megvitatása
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz
kapcsolódó szakmai munkáról
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat
elfogadása
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Egyebek

Dr Aboul-Hosn Hussein elnök: Az első napirendi pontunk a Gyermekjóléti Szolgálat 2015.
évi munkájáról szóló beszámoló megvitatása. A jegyző asszonytól kérnék egy kis segítséget.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ezt az új családgondozó készítette, aki a testületi ülésen
részt vesz, és részletes tájékoztatást fog adni a beszámolóról. Mindenki tudja, hogy az elmúlt
évben ezt a feladatot Sztáncs Erika látta el, bővebb tájékoztatást ő tud adni.
Sztáncs Erika bizottsági tag: Az adatok azok biztosan rendben vannak, mivel a statisztika
alapján készültek.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Köszönjük a hozzászólásokat. Van-e még valakinek
kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirenddel, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

82/2016. (III. 29.) SZB határozat
Tárgy: A Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló megvitatása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta
és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dr Aboul-Hosn Hussein elnök: A második napirendi pontunk beszámoló a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról.
Farkas János polgármester: Úgy vélem a szakmai színvonal megfelelő. Van két gondozónő
és egy étkeztető kollega.
Dr Aboul-Hosn Hussein elnök: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben
nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztéssel, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
83/2016. (III. 29.) SZB határozat
Tárgy: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai
munkáról
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta
és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dr Aboul-Hosn Hussein elnök: Harmadik napirendi pontunk a Magyarcsanádi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése és
új szabályzat elfogadása.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Pipiczné Prágai Julianna elmegy a hivataltól 2016.
április 1-től, aki munkaügyi előadóként dolgozott nálunk. Az új kolleganő, aki jön helyette, ő
csak adó ügyekkel fog dolgozni. Ennek a munkakörnek megváltozott így a neve. De mivel
sokszor módosítottuk már a szabályzatot és legtöbbször a szervezeti ábrát, ezért a hatályon
kívül helyezése indokolt a könnyebb követhetőség kedvéért.
Dr Aboul-Hosn Hussein elnök: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben
nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztéssel, szavazzon.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
84/2016. (III. 29.) SZB határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása tárgyában

Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális Bizottsága a Magyarcsanádi
Közös Önkormányzati Hivatal 5/2015. (I. 29.) határozattal elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezését és az új
szabályzat elfogadását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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 15:20 órakor bezárom.
k.m.f.t
Dr. Aboul-Hosn Hussein
elnök

Farkas Krisztián
jegyzőkönyv-hitelesítő

