
1 

 

Iktatószám: 371-22/2016 

 

 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. augusztus 11. napján délután 14.00 órakor tartott 

rendkívüli, nyílt ülésének 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

 

Határozatok: 

 

125/2016. (VIII. 11.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendelet: 

 

 

20/2016. (VIII. 12.) 

Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-

testületének 20/2016. (VIII.12) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 16/2016. (VI.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

E 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 

11. napján 14.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

 

Jelen vannak: 
Farkas János    polgármester 

Kővári Róbert    képviselő 

Popa György     képviselő 

Farkas Krisztián   képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 
Nyergesné Kovács Erzsébet   jegyző 

 

Igazoltan hiányzik: 
Árgyelán Diána   képviselő 

Dr. Aboul-Hosn Hussein  képviselő 

Tóth-Pál Lászlóné   alpolgármester 

 

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket a 

rendkívüli, nyílt testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van, 

igazoltan hiányoznak Árgyelán Diána, Tóth-Pál Lászlóné és Dr. Aboul-Hosn Hussein 

képviselő társaink, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi 

pontokra az alábbiak szerint:  

 

1.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (VI.30.) 

önkormányzatai rendelet módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

Megkérdezem van-e más javaslat? 

 

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el. 

 

Farkas János polgármester: Kérem, aki elfogadja a napirendet, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

125/2016. (VIII. 11.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. augusztus 

11. napján 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el: 
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1.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. 

(VI.30.) önkormányzatai rendelet módosítása 

Előadó: Farkas János polgármester 

 

1. Napirendi pont 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (VI. 30.) 

önkormányzatai rendelet módosítása 

 

Farkas János polgármester: Egyetlen napirendi pontunk a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 16/2016. (VI. 30.) önkormányzatai rendelet módosítása. A rendelet 

megalkotásakor beszéltünk arról, hogy a speciális óvodába, iskolába járó gyermekeknek is 

biztosítani fogjuk az 5.000,-Ft-os iskolai/óvodai nevelési támogatást, ám a rendeletbe nem 

foglaltuk bele. Azt gondolom, hogy akik képességeik vagy betegségük révén nem járhatnak 

ebbe az iskolába, mert speciális oktatást igényelnek, azokat is kötelességünk támogatni. 

Ahogy láttam, minden önkormányzat igyekszik a lehetőségeikhez képest támogatást nyújtani 

a tanévkezdéshez. A rendelet módosítására ezért lenne szükség. Illetve lenne még egy dolog, 

amire szeretném, hogy ha megoldást találnánk hamarosan. Megkeresett egy szülő azzal, hogy 

ezek a gyerekek egyedül nem járhatnak iskolába, mindig kísérni kell őket. A gyerekek napi 

bejárása 30,-Ft-ba kerül, de a szülők teljes menetjegyet kénytelenek venni, ami nagyon 

megterhelő a számukra. Úgy tudom, hogy 5 gyerekről van egyébként szó, akiket naponta kell 

kísérni.  

 

Kővári Róbert képviselő: Úgy volt, hogy kapunk egy iskolabuszt, kifejezetten erre a célra.  

 

Farkas János polgármester: Igen, de erre nem alapozhatunk, azért szeretném, hogy ha 

találnánk erre megoldást.  

 

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A nagylaki példát tudnám említeni. Ott úgy működik, 

hogy van egy önkormányzati kisbusz külön sofőrrel és kísérővel. Meg van beszélve, hogy 

melyik gyereket pontosan mikor, hol veszi fel, és a dolog meg van oldva.  

 

Farkas János polgármester: A következő soros képviselő-testületi ülésre megpróbáljuk 

kidolgozni ezt. A rendelethez van-e valakinek kiegészítése, javaslata? Amennyiben nincs, 

kérem, hogy fogadjuk el a tervezetet.  

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzata képviselő-testületének  

20/2016.(VIII. 12.) önkormányzati rendelete  

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 

16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

 

Farkas János polgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni? Nem. Megállapítom, 
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hogy a képviselő-testület a mai napirendet megtárgyalta. A képviselő-testület nyílt ülését 16 

óra 00 perckor bezárom. 

 

k.m.f.t. 

 

            Farkas János        Nyergesné Kovács Erzsébet 

           polgármester              jegyző 


