
                                                                                    Iktatószám: 370/7/2016

Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 
 2016. április 26. napján 16.15 órakor megtartott soros, nyílt ülésének 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok: 

90/2016. (IV. 26.) SZB határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

91/2016. (IV. 26.) SZB határozat Napirend elfogadása

92/2016. (IV. 26.) SZB határozat Magyarcsanád Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) rendelet
hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása

93/2016. (IV. 26.) SZB határozat Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata módosítása



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült  Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Szociális  Bizottságának  2016.  április  26.
napján 16:15 órakor megtartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

Jelen vannak:
Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
Farkas Krisztián bizottsági tag
Kővári Róbert bizottsági tag
Németh Éva bizottsági tag

Igazolatlanul távol van:
Sztáncs Erika bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen van:
Farkas János polgármester
Nyergesné Kovács Erzsébet 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.  Igazolatlanul  hiányzik  Sztáncs  Erika  bizottsági  tag.  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: 

90/2016. (IV. 26.) SZB határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Szociális  Bizottsága  a
2016.  április  26.  napján  tartandó  soros,  nyílt  ülése  jegyzőkönyv
hitelesítőjéül Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta.

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Napirendi javaslat:

1.) Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  pénzbeli  és
természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  3/2015.  (II.  27.)  rendelet
hatályon  kívül  helyezése  és  új  rendelet  megalkotása



Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök
2.) Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata

módosítása
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök

3.) 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: 

91/2016. (IV. 26.) SZB határozat
Tárgy: Napirend elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2016. április
26. napján megtartott nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

1. Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a
pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló 3/2015.
(II. 27.) rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása 
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök

2. Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési
Szabályzata módosítása 
Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök

3. Egyebek Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök

1. Napirendi pont
Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  pénzbeli  és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) rendelet hatályon kívül
helyezése és új rendelet megalkotása 

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Első napirendi pontunk a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezése és egy új rendelet megalkotása.
A rendelet tervezetben létrejött két új támogatási forma, illetve a jelenlegi szabályozásoknál
sok helyen történt módosítás. Lakhatási támogatás esetében eddig úgy volt, hogy aki egyedül
él, annak 2.500,- Ft a lakhatási támogatása, aki pedig családos, annak 5.000,- Ft. 

Farkas János polgármester: Ezt mindenképpen szükséges volt módosítani. Volt olyan eset,
amikor maga a támogatás meghaladta a közüzemi számlát. Víztámogatás esetében volt az,
hogy a számla 3.000,- Ft volt, a támogatásunk pedig 5.000,- Ft.

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: A rendelet-tervezet 3. § (5) bekezdésében van olyan javaslat
az a) pontban, hogy ha a jövedelem nem éri el a 20.000,- Ft-ot, a támogatás 6.000,- Ft/hó. A
b) pontban, ha a háztartás egy főre jutó jövedelme 20.001,- Ft és 40.000,- Ft közé esik, a
támogatás 4.000,- Ft/hó. A c) pontban, ha a háztartás egy főre jutó jövedelme 40.001,-Ft és
71.250,-Ft  közé  esik,  a  támogatás  2.000,-Ft/hó  legyen.  A  d)  pontban,  ha  a  az  igénylés



időpontjában benyújtott közüzemi számlán feltüntetett összeg kevesebb, mint az a-c) pontban
szereplő  összeg,  úgy  a  támogatás  mértéke  a  számlán  feltüntetett  összeg  ezresekre  lefele
kerekített összege. Ezzel ki tudjuk szűrni ezeket az eseteket, és meg is oldottuk a problémát. 

Farkas  János  polgármester: Igen.  A rendelet  tervezetben  ennél  a  pontnál  el  lett  írva  a
jövedelem. Nem a háztartás jövedelméről, hanem a háztartásban az egy főre jutó jövedelemről
beszélünk. Ezt kérem kijavítani. 

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző: Megérkezett  a  Törvényességi  Felügyelet
véleményezése  a  rendelet  tervezetről.  Néhány  helyen  javasoltak  módosítást,  törlést  a
tervezetből,  illetve  átgondolásra  is  javasolnak  egy-két  bekezdést.  Ilyen  például,  hogy  az
újszülöttek támogatása kapcsán azt tartalmazza a rendelet, hogy 10.000,- Ft-ról 40.000,-Ft-ra
emeljük fel a támogatást. Ez rendben is van. A probléma ott merült fel, hogy az év elsőszülött
babájának  gondoltunk  100.000,-  Ft-os  támogatást  adni,  de  a  Törvényességi  Felügyelet
véleménye  az,  hogy  ez  nem  szociális  alapon  történik,  hanem  inkább  szerencse  kérdése.
Egészen pontosan azt írták nekünk vissza: „A szociális rendelet eltérő támogatási összeget
tartalmaz az év első és az év későbbi időszakában született  gyermekek támogatása esetén.
Természetesen  az év első szülöttjének köszöntése – további  anyagi  támogatása  stb.  –nem
kizárt,  határozati  jutalmazásban  a  belső  szabályokhoz  illeszkedően  bármikor  részesülhet,
azonban az egyenlő bánásmód követelményéből fakadóan – az összehasonlítható helyzetben
levő  személyek  esetén,  az  azonos  élethelyzetben  lévő  támogatottakat  azonos  módon  kell
támogatni - a különbségtétel alapja csak a szociális helyzetet befolyásoló tényezők lehetnek,
amely szociális szempontként nem vehető figyelembe az, hogy mikor született az újszülött
gyermek.” 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  elnök: Miért  40.000,-Ft-ra  lett  emelve  az  összeg?  Mi ennek a
feltétele?

Farkas János polgármester: Születési anyakönyvi kivonat a feltétel, és a szülőnek legalább
1 éves bejelentett helyi lakcímmel kell, hogy rendelkezzen és a gyereknek is ide kell, hogy
szóljon a lakcíme.

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: „Ezt a támogatást jövedelmi értékhatártól függetlenül
annak a kérelmezőnek kell megállapítani, aki a gyermeke születése időpontjában, valamint azt
megelőzően  folyamatosan  legalább  1  évig  Magyarcsanádi  lakóhellyel  rendelkezett.  Az
újszülött gyermek fogadására nyújtott támogatás a születési anyakönyvi kivonatban szereplő
szülő valamelyike részére állapítható meg.”

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Értem, köszönöm. Visszatérve a lakhatási támogatáshoz, a
támogatás mértéke meg lett beszélve, az ellátást pedig egy évre kerül megállapításra. Itt egyéb
változtatás  nem  történik.  Térjünk  rá  a  rendkívüli  települési  támogatásra,  ahol  a
jövedelemhatárok  változnak,  családosok  esetében  100%-ról  130%-ra,  illetve  egyedülállók
esetében 130%-ról 150%-ra emeljük. Itt van-e még valami lényeges változás?

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző: A  Kormányhivatal  javaslatára  bizonyos
megfogalmazások  egységesítésre  kerültek.  Egyik  helyen  a  rendeletben  úgy  volt
megfogalmazva  a  jövedelemhatár,  hogy a  mindenkori  öregségi  nyugdíj  két  és  félszerese,
másik helyen pedig százalékos arányban volt rögzítve.

Dr  Aboul-Hosn  Hussein  elnök: Rendben.  Akkor  a  rendkívüli  települési  támogatást  is
megbeszéltük.  A  következő  a  gyógyszertámogatás.  Itt  is  az  változott,  hogy  nem félévre,



hanem  egy  évre  állapítjuk  meg  a  támogatást.  Az  elbírálás,  ahogy  látom,  polgármesteri
hatáskörben maradna, de én javaslom, hogy ez inkább kerüljön át a bizottság hatáskörébe.
Orvosként  úgy  gondolom  hatékonyabban  fog  ez  működni  és  ha  a  rendkívüli  települési
támogatás  bizottsági  hatáskörbe  kerül,  akkor  a  bizottságnak úgyis  gyakran  üléseznie  kell,
ezeket a kérelmeket is el tudjuk bírálni. Az elbírálások hogy fognak működni?

Farkas János polgármester: Egyetértek  a  javaslattal,  bírálja  el  ezt  is  a  bizottság.  Nyolc
napunk van beadástól számítva, hogy elbírálásra kerüljenek a kérelmek.

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Akkor nekünk hetente kell ülésezni. Majd úgy alakítjuk,
hogy mindig határozatképes legyen a bizottság. 

Németh Éva bizottsági tag: Akkor álljon be úgy, hogy lehetőség szerint csütörtökön délután
tartunk ülést.

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Csütörtökönként 16:00 órától. A polgármester úrnál marad
a  köztemetés  elbírálása,  közterület  használati  engedélyezése,  iskolai-nevelési  támogatás,
bérlettámogatás és a lakhatási támogatás. 

Farkas János polgármester: Rendben.

Dr.  Aboul-Hosn  Hussein  elnök: Akkor  a  bizottság  kapja  a  gyógyszer,  a  tűzifa  és  a
rendkívüli települési támogatást.

Farkas János polgármester: Olvasom,  hogy a gyógyszertámogatásban maximum 6.000,-
Ft/hó lehet az adható összeg. Ez a rendelet mikortól él?

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző:  Most május 1-től. Még a kormányhivatalnak volt egy
észrevétele  a  rendkívüli  települési  támogatás  megállapítása  kapcsán.  A rendeletünk  eddig
tartalmazott  egy  olyan  paragrafust,  miszerint:  „Álláskereső  kérelmező  vagy  családtagja
esetében  igazolást  kell  benyújtani  arról,  hogy  az  állami  foglalkoztatási  szervnél  vezetett
álláskereső nyilvántartásban szerepel és az állami foglalkoztatási szervvel együtt működik.”
Azt javasolták, hogy a rendkívüli települési támogatásnál ezt kivételként szerepeltessük. A
többi  támogatási  formánál  pedig  éppen  nincs  értelme,  ennél  kellene.  Ezért  a  rendelet-
tervezetből ez kikerül. 

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: A rendelet tartalmaz még két új fajta támogatást is. Ennek
részletes szabályait  tartalmazza a rendelet 11. és 12. §-a, szerintem az rendben van.  Van-e
még  valakinek  kérdése,  véleménye?  Amennyiben  nincs,  kérem,  aki  az  elhangzott
módosításokkal a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek szavazzon. 

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

92/2016. (IV. 26.) SZB határozat
Tárgy:  Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  pénzbeli  és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) rendelet hatályon kívül
helyezése és új rendelet megalkotása



H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága Magyarcsanád
Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  pénzbeli  és  természetben
nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló 3/2015. (II.  27.) rendelet  hatályon kívül
helyezéséről és új rendelet megalkotásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és
azt  a  bizottsági  ülésen  elhangzott  módosításokkal  a  Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

2. Napirendi pont
Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása 

Dr Aboul-Hosn  Hussein  elnök: A  második  napirendi  pontunk  a  Magyarcsanád  Község
Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  módosítása.  Erre  egyrészt  az  előbb
említett  hatásköri  változások miatt  van szükség,  illetve  egy újabb kormányzati  funkcióval
egészült  ki  a  2-es  számú  melléklet.  Egyéb  változás  nincs.  Van-e  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: 

93/2016. (IV. 26.) SZB határozat
Tárgy: Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata
módosítása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Szociális  Bizottsága  a
Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata
módosításáról szóló  beszámolót  megtárgyalta  és  azt  a  Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

3. Napirendi pont
Egyebek

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 17:30 órakor bezárom.

k.m.f.t

               Dr. Aboul-Hosn Hussein Farkas Krisztián 
                             elnök jegyzőkönyv-hitelesítő


