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                                                                                    Iktatószám: 1635/4/2015 

 

 

Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának  

 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének  
 

 

 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 
 

 

 

Határozatok :  

 

 

20/2015.(III.25.) SZB Napirend elfogadása 

 

21/2015.(III.25.) SZB Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

22/2015.(III.25.) SZB  Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági 

programjának meghatározása 

 

23/2015.(III.25.) SZB  Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz 

kapcsolódó szakmai munkáról 

 

24/2015.(III.25.) SZB  A gyermekjóléti feladatok helyettesítésére kötendő megállapodás 

 

25/2015.(III.25.) SZB  Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzata 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25-én 

14:00 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 

Sztáncs Erika    bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Nyergesné Kovács Erzsébet  jegyző 

Popovics Krisztián   pénzügyi előadó 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 

ülésen az öt bizottsági tag közül négy fő jelen van, a bizottság elnöke bejelentette, hogy később 

érkezik meg az ülésre. A bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.  Ismertetem a meghívóban 

szereplő napirendi pontokat.   

 

1.) Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása 

tárgyában [2-es előterjesztés] 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

2.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai 

munkáról [3-as előterjesztés] 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

3.) A gyermekjóléti feladatok helyettesítésére kötendő megállapodás [5-ös előterjesztés] 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

4.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása [11-es előterjesztés] 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

5.) Egyebek 

Zárt ülés: 

1.) Kk. Prónai Béla rendkívüli étkezési támogatás kérése 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

2.) A beérkezett segélykérelmek elbírálása 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

 

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény? 

 

A javaslathoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el.  

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: 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:  

20/2015.(III.25.) SZB határozata 

Tárgy: Napirend elfogadása 
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H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015. március 25. 

napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  

 

1.) Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának 

meghatározása tárgyában [2-es melléklet] 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

2.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó 

szakmai munkáról [3-as melléklet] 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

3.) A gyermekjóléti feladatok helyettesítésére kötendő megállapodás [5-ös 

melléklet] 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

4.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata 

módosítása [11-es melléklet] 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

5.) Egyebek 

Zárt ülés: 

1.) Kk. Prónai Béla rendkívüli étkezési támogatás kérése 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

2.) A beérkezett segélykérelmek elbírálása 

Előadó: Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom saját magam. Megkérdezem 

a jelenlévő tagokat, hogy elfogadják-e? 

 

Kővári Róbert bizottsági tag: Igen, elfogadom.  

 

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:  

21/2015.(III.25.) SZB határozata  

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2015. március 25. 

napján tartandó ülése jegyzőkönyv hitelesítőjéül Farkas Krisztián bizottsági tagot 

megválasztotta. 

 

1. napirendi pont  

Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása  

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Első napirendi pontunk az önkormányzat 2015-2019 közötti 

időszak gazdasági programjának meghatározása. Mindenki tudja, hogy ezen időszakra vonatkozóan 
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az önkormányzatnak nagyon sok terve van. A Művelődési Ház és az orvosi rendelő felújítása. Ezzel 

kapcsolatosan az egyeztetések, tervezési munka megkezdődött. A közmunkaprogramokat az 

önkormányzat maximálisan szinten szeretné kihasználni. Az előterjesztés részletesen tartalmazza, 

hogy az önkormányzat mely területeken szeretne jelentős változtaásokat eszközölni. Ezt mindenki 

elolvasta, Van-e valakinek kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással szavazzunk a 

gazdasági program elfogadásáról. 

 

A Szociális Bizottság a javaslattal egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 22/2015.(III.25.) SZB határozata  

Tárgy: Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszak gazdasági programjának meghatározása 

tárgyában 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága az önkormányzat 

2015 – 2019. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági programját megtárgyalta, és azt 

elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

 

2. napirendi pont  

Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Második napirendi pontunk Beszámoló a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról. A Csanádpalotai Alapszolgáltatási 

Központ részletes beszámolóját mindenki megkapta, elolvasta. Van-e valakinek kérdése, javaslata? 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Ha nincs, kérem, kézfeltartással szavazzunk a beszámoló 

elfogadásáról. 

 

A Szociális Bizottság az előterjesztéssel egyetértve, 4 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

23/2015. (III.25.) SZB határozata  

Tárgy: Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai 

munkáról 

 

H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának szociális bizottsága a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó szakmai munkáról szóló beszámolót 

megtárgyalta és a beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

3. napirendi pont 

A gyermekjóléti feladatok helyettesítésére kötendő megállapodás 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Következő napirendi pontunk a gyermekjóléti feladatok 

helyettesítésére kötendő megállapodás. Megkérem Sztáncs Erika bizottsági tagot, hogy ismertesse a 

megállapodás tartalmát.  

 

(Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök megérkezett a bizottsági ülésre, a bizottsági tagok száma 5 fő.) 
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Sztáncs Erika bizottsági tag: Mivel Magyarcsanád és Nagylak község közös hivatalként 

működnek, így célszerűnek tartottuk, hogy Nagylak község önkormányzatának családgondozója, 

Kolozsvári Rozália lássa el a helyettesítési feladatokat Magyarcsanádon és távollétében pedig én 

helyettesítem őt. A megállapodás tervezete az előterjesztés melléklete. Ha elfogadjuk a 

megállapodást, akkor erről kell határozatot hoznunk.   

 

Dr. Aboul-Hosn Hussein elnök: Megkérem Farkas Krisztián elnökhelyettest, hogy a továbbiakban 

is vezesse az ülést.  

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Kérem, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

A Szociális Bizottság az előterjesztéssel egyetértve, 5 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

24/2015.(III.25.) SZB határozata  

Tárgy: A gyermekjóléti feladatok helyettesítésére kötendő megállapodás 

 
H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a Gyermekjóléti 

feladatok helyettesítésére kötendő megállapodást megtárgyalta, és azt a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja.  

 

4. napirendi pont 

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Következő napirendi pontunk Magyarcsanádi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása. Megkérem Popovics 

Krisztián pénzügyi előadót, hogy tájékoztassa a bizottságot a napirendi pont tartalmáról.  

 

Popovics Krisztián pénzügyi előadó: A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatnak jogszabály 

szerint tartalmaznia kell, hogy mennyi a hivatal engedélyezett létszáma, és ennek összhangban kell 

lennie a hivatal költségvetési határozatával, hogy hány főt finanszíroz a törvény és hány fővel 

dolgozunk. A finanszírozás lehetővé teszi azt, hogy a hivatalban foglalkoztatott emberek ne kötötten 

az állam által meghatározott létszám szerint dolgozzanak, hanem vagy felette, vagy alatta. A közös 

hivatalnak a számított létszáma 7,37 fő. Ez Magyarcsanád és Nagylak összlakosság száma, és a 

nemzetiségi önkormányzatok korrigációs összegéből számított létszám. Erre ad az állam normatívát. 

Ez a normatíva elégséges a 7,37 főre, de mivel sok a fiatal munkavállaló, kevesebb a bérük, így itt 

megtakarítás keletkezik. Ez a megtakarítás lehetővé teszi, hogy az önkormányzat foglalkoztasson 

plusz egy főt, főkönyvi könyvelő munkakörben, mivel az összes szervezetre fizikai képtelenség 

egyedül könyvelni. A Szervezeti és Működési Szabályzat ezt a módosítást tartalmazza.  

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Megkérdezem, kíván-e valaki szólni az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Mivel nincs hozzászólás, kérem, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Szociális Bizottság az előterjesztéssel egyetértve, 5 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

25/2015.(III.25.) SZB határozata  

Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
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H a t á r o z a t 

 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága a Magyarcsanádi 

Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 

megtárgyalta, és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 

5. napirendi pont 

Egyebek 

 

Farkas Krisztián elnökhelyettes: 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 14,35 órakor bezárom, a bizottság rövid szünet 

után zárt ülésen folytatja tovább az ülést. 

 

k.m.f.t 

       Dr. Aboul-Hosn Hussein Farkas Krisztián  

                     elnök  jegyzőkönyv-hitelesítő 


