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JEGYZŐK ÖNYV
Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális bizottságának 2016. január 26.
napján 13.30 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme
Jelen vannak:
Dr. Aboul-Hosn Hussein
Farkas Krisztián
Kővári Róbert
Németh Éva

elnök
elnökhelyettes
bizottsági tag
bizottsági tag

Igazoltan távol:
Sztáncs Erika

bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen van:
Popovics Krisztián

pénzügyi előadó

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítom, a
bizottság határozatképes, öt főből négy jelen van. Sztáncs Erika képviselő igazoltan távol, az
ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kővári Róbert
bizottsági tagot. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?
Kővári Róbert 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:
1/2016. (I. 26.) SZB határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a
2016. január 26. napján tartandó soros, nyílt ülése jegyzőkönyv
hitelesítőjéül Kővári Róbert bizottsági tagot megválasztotta.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat
1.)
2.)
3.)

Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése [2. előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a
fizetendő térítési díjak [4.1. előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása [4.2.
előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök

4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

A család- és gyermekjóléti feladatok ellátására álláshely létrehozása [4.5.
előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A szociális alapszolgáltatások feladatok ellátására álláshely létrehozása
létrehozása [4.6. előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.)
önkormányzatai rendelet módosítása [4.9. előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása [4.10. előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Egyebek

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:
2/2016. (I. 26.) SZB határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2016. január
26. napján megtartott nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.)
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése [2.
előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
2.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjjak [4.1.
előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
3.)
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
módosítása [4.2. előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
4.)
A család- és gyermekjóléti feladatok ellátására álláshely
létrehozása [4.5. előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
5.)
A szociális alapszolgáltatások feladatok ellátására álláshely
létrehozása létrehozása [4.6. előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
6.)
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2015
(II.27.) önkormányzatai rendelet módosítása [4.9. előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
7.)
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása [4.10. előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
8.)
Egyebek

I. napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Első napirendi pontunk Magyarcsanád Község
Önkormányzata 2016. évi költségvetése.
Farkas János polgármester: Itt van egy változás. A házi segítségnyújtást és a szociális
étkeztetést átvettük, újra Magyarcsanád Község Önkormányzata szakfeladaton látja el ezt a
feladatot. 2013 óta 2 év eltelt, most újra mi csináljuk három fővel. Az ellátottak száma már
kettővel növekedett is. Úgy gondolom, hogy nemcsak ÁFA tartalom miatt, mármint az étkezés
következtében sokat spórolunk meg az önkormányzatunknak, ez jelentkezik haszonként,
hanem az összes többi olyan költség, amit az ember úgy gondolt, hogy társulásban át ad egy
feladatot, akkor olcsóbb lesz. Ezzel ellentétben egy társulásban másfél-két millióval többe
került működtetni egy házi segítségnyújtást nekünk, most ez biztosan nem fog fenn állni.
Remélhetőleg ezzel évi négy millió forintot takarítunk meg az önkormányzatnak.
Dr. Aboul-Hosn Hussein: Szóval önállóak lettünk. Köszönjük szépen. Van-e valakinek
kérdése ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztéssel,
szavazzon.
A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
3/2016. (I. 26.) SZB határozat
Tárgy. Magyarcsanád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága Magyarcsanád
Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést
megtárgyalta és a rendelet-tervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
II. napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a
fizetendő térítési díjak.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Második napirendi pontunk a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szól
beszámoló. Felkérem Farkas János polgármester urat, hogy ismertesse az előterjesztést.
Farkas János polgármester: Volt egy minimum követelmény, hogy 250 Ft-nál nem lehetett
több az étkezési díj, amit egy ellátott fizet. Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
részletesebb beszámolót tart majd a Képviselő-testület ülésén.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, kérem, aki egyetért az előterjesztéssel, szavazzon.
A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.

A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
4/2016. (I. 26.) SZB határozat
Tárgy. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a
fizetendő térítési díjak
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
III. napirendi pont
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Harmadik napirendi pontunk az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása.
Farkas János polgármester: Az önkormányzati törvényben az szerepel, hogy az
önkormányzati képviselő tisztelet díja, illetve a bizottsági tagok tisztelet díja nagymértékben
nem befolyásolhatja a költségvetést, ezért gondoltuk úgy, hogy minden képviselő testületi tag
bruttó húszezer forintot kap, illetve minden bizottsági tag bruttó tízezer forintot. Mivel
minden képviselő testületi tag bizottságban benne van, bruttó harmincezer forint lesz. Így
kétszerese a tavalyinak.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Mi van abban az esetben, mikor egy képviselő több
bizottságnak is a tagja? Mivel egy embernek ez több idő, energia.
Farkas János polgármester: A Szociális Bizottság nem fog több szociális segély kérelmet
tárgyalni, mert új rendszer szerint nyolc naponként kellene összeülni, így az polgármesteri
hatáskörbe lesz áttelepítve. Lehet, hogy a Szociális Bizottság össze lesz vonva a
Településfejlesztési Bizottsággal. Így minden egyes bizottság egy ülést fog tartani.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Tehát aki bizottsági tag, az kap bruttó tízezer forintot, aki
pedig képviselő testületi tag, az kap húszezer forintot.
Farkas János polgármester: Valószínűleg minden bizottság havonta egyszer fog ülésezni.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Mert a képviselők szerették volna a nettó harmincezer
forintot.
Farkas János polgármester: Azért nem megoldható, mert az sok egy képviselőre, ezt a
költséget a saját költségvetésünkből kell kigazdálkodni. Ha nettó harmincezerről beszélünk,
az bruttó negyvennyolcezer plusz 1,27-tel megszorzod, mert ezzel a munkáltatót terheled, az
kerekítve hatvanezer, az hétszázhúszezer forint képviselőként. Mi ezt javasoljuk. Az én
fizetésemet és az alpolgármester fizetését is a saját költségvetésünkből kell kigazdálkodni.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Én ezt elfogadom.
Kővári Róbert bizottsági tag: Ez a húszezer forint akkor lett volna jó, ha ez már nettó lenne,

és úgy kapna a bizottsági tag plusz tízezret, így harmincezer lenne. Mert ez így reális volna a
környező településekhez viszonyítva.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Azt mondta a polgármester úr, ha ez nettó harmincezer
lenne, akkor nekik belekerülnénk bruttó hatvanezerbe.
Farkas János polgármester: Lehet, hogy rosszul számoltam, de negyvenezerbe simán bele
kerülne, az ötszázezer forint képviselőként. Így kétmillió ötszázezer forint évente.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
5/2016. (I. 26.) SZB határozat
Tárgy. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
IV. napirendi pont
A család- és gyermekjóléti feladatok ellátására álláshely létrehozása
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: A negyedik napirendi pontunk a család- és gyermekjóléti
feladatok ellátására álláshely létrehozása.
Farkas János polgármester: 2016. január 1-től a székhely település önkormányzatának kell
ellátnia a társult önkormányzatnál is a gyermekjóléti feladatokat. Nagylakon a családgondozó
heti 3 órában látja el ezt a feladatot. Azért kell tárgyalni ezt a pontot, mert itt lesz alkalmazva
Magyarcsanád Község Közös Önkormányzatánál.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Akkor ez nem ütközik Sztáncs Erikával?
Farkas János polgármester: Nem, mert Sztáncs Erika itt van heti négy órában, a nagylaki
hölgy pedig heti három órában van részmunkaidőben, egyelőre. A lényeg, hogy az évi
normatíva három millióval bővül. Néhány héten belül változni fog, ugyanis Apátfalva nem
akar velünk megállapodást kötni a Gyermekjóléti szolgáltatás és Családsegítéssel
kapcsolatban, így kénytelenek leszünk más módon megoldani ezt a problémát.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
6/2016. (I. 26.) SZB határozat
Tárgy. A család- és gyermekjóléti feladatok ellátására álláshely létrehozása

HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a család- és
gyermekjóléti feladatok ellátására álláshely létrehozásáról szóló tájékoztatót
megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
V. napirendi pont
A szociális alapszolgáltatások feladatok ellátására álláshely létrehozása
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Az ötödik napirendi pont a szociális alapszolgáltatások
feladatok ellátására álláshely létrehozása.
Farkas János polgármester: Ezt a három álláshelyet visszavettük január 1-től Csanádpalota
Alapszolgáltatási Központtól az ellátást, a szociális étkeztetést meg a házi segítségnyújtást.
melyre három álláshelyet kell létrehozni, Selmeczi Istvánné, Somodi Istvánné és Kerekes
Gézáné dolgozik ezen a szakfeladaton.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
7/2016. (I. 26.) SZB határozat
Tárgy. A szociális alapszolgáltatások feladatok ellátására álláshely létrehozása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a szociális
alapszolgáltatások feladatok ellátására álláshely létrehozásáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
VI. napirendi pont
A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzatai
rendelet módosítása
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: A hatodik napirendi pont a pénzbeli és természetben nyújtott
ellátásokról szóló 3/2015 (II. 27.) önkormányzatai rendelet módosítása.
Farkas János polgármester: Én lennék polgármesterként az elbíráló a szociális segélyeknél,
mivel nyolc napra módosították az ügyintézési határidőt. Bár jobb volt, mikor több ember
döntötte el, mert mindenkinek voltak jó hozzászólásai, észrevételei. Mivel van a Szociális
Bizottságban orvosunk, boltosunk, postásunk. Sajnos ez nem járható út, hacsak a bizottság be
nem vállalja, hogy nyolc naponta ülésezik.
Németh Éva bizottsági tag távozott a bizottsági ülésről. A bizottság tagjainak száma: 3 fő.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Akkor a havi bírálást, amit eddig csináltunk, az elmarad?
Farkas János polgármester: Igen, azokat én fogom elbírálni polgármesterként. A Szociális
Bizottság ülései továbbra is maradnak havi egy alkalommal, csak a segélyek kerülnek át az én

hatáskörömbe. Minden más, a bizottság hatáskörébe tartozó előterjesztést meg fog tárgyalni a
bizottság.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
8/2016. (I. 26.) SZB határozat
Tárgy. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.)
önkormányzatai rendelet módosítása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a pénzbeli és
természetben nyújtott ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzatai
rendelet módosításáról készült előterjesztést megtárgyalta és a rendelet
módosítást a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
VII. napirendi pont
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: A hetedik napirendi pont a Magyarcsanád Községi
Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Németh Éva bizottsági tag visszajött a terembe. Jelen lévő bizottsági tagok száma 4 fő.
Farkas János polgármester: Az összes házi segítségnyújtásos szerződést, ami az
ellátottakkal kapcsolatos, illetve a szociális étkeztetéssel kapcsolatos szerződést nekem kellett
aláírni, mint feladatot ellátó, szolgáltató. Eddig a vezető gondozónő írta alá, január 1-től
nekem kellett aláírnom. Ő szakmailag becsatolta azokat a dokumentumokat, amik
megalapozták a döntést. A szociális tűzifa támogatás megítélése megmaradt a Szociális
Bizottság hatáskörébe.
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.
A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
9/2016. (I. 26.) SZB határozat
Tárgy. Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága Magyarcsanád
Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

VIII. napirendi pont
Egyebek
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Megkérdezem egyebek között kíván-e valaki szólni? Nem.
Megállapítom, hogy szociális Bizottság a mai napirendeket megtárgyalta. A bizottság nyílt
ülését 14:00-kor bezárom.
k.m.f.t.
Dr. Aboul-Hosn Hussein
elnök

Kővári Róbert
jegyzőkönyv hitelesítő

