
   Iktatószám: 1635/19/2015

Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 
 2015. november 25. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének 

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok :

534/2015. (XI. 25.) SZB. határozat Napirend elfogadása

535/2015.(XI. 25.) SZB. határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

536/2015. (XI. 25.) SZB. határozat Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati  Hivatala
2015. évi költségvetésének módosítása

537/2015. (XI. 25.) SZB. határozat Magyarcsanád Község Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzata módosítása

538/2015. (XI. 25.) SZB. határozat A  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális
ellátásokról szóló rendelet módosítása
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. november 25. napján
15:00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme 

Jelen vannak:
Dr. Aboul-HosnHussein elnök
Farkas Krisztián bizottsági tag
Kővári Róbert bizottsági tag

Távol vannak:
Sztáncs Erika bizottsági tag
Németh Éva bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen van:
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Farkas János polgármester

Dr. Aboul-HosnHussein  elnök: Tisztelettel  köszöntöm a megjelenteket.  Megállapítom, hogy az
ülésen az öt bizottsági tag közül három fő jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.
Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

1.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének 
módosítása [5. Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök

2.) Magyarcsanád Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosítása [6.1. Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök

3.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítása [6.2. Előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök

Van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény?

Dr. Aboul-HosnHussein elnök: Javaslom, hogy, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazzon. 

ASzociális  Bizottság  a  javaslattal  egyetértve,  3  igen  –  egyhangú –  szavazattal  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
534/2015. (XI. 25.) SZB határozat
Tárgy: Napirend elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális Bizottságaa 2015. november 25.
napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

1.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének 
módosítása [5. sz. előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök

2.) Magyarcsanád Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 
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módosítása [6.1. sz. előterjesztés]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök

3.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítása [6.2. sz. előterjesztést]
Előadó: Dr. Aboul-HosnHussein elnök

Dr.  Aboul-HosnHussein  elnök:Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javaslom  Farkas  Krisztián
elnökhelyettest. Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e?

Farkas Krisztián elnökhelyettes: Igen, elfogadom.

Dr. Aboul-HosnHussein elnök: Kérem, hogy hozzunk erről határozatot. 

A Szociális  Bizottság a javaslattal  egyetértve,  3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
535/2015. (XI. 25.) SZB határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

H a t á r o z a t 

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Szociális  Bizottsága  a  2015.
november  25.  napján  megtartott  nyílt  ülése  jegyzőkönyv  hitelesítőjéül
Farkas Krisztián bizottsági tagot megválasztotta.

1. napirendi pont 
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása

Dr.  Aboul-HosnHussein  elnök:Első  napirendi  pontunk  a  Magyarcsanádi  Közös  Önkormányzati
Hivatala  2015.  évi  költségvetésének  módosításatárgyában  készült.  Megkérem  jegyző  asszonyt
ismertesse, miért van szükség a módosításra. Van-e még valakinek kérdése, véleménye?

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A kollegák részletesen átnézték a közös hivatal költségvetését,
és az összegek beltartalmában van csak változás,a fő számadatok nem változtak. 

Dr. Aboul-HosnHussein elnök:Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a módosítással, szavazzon. 

A Szociális  Bizottság a javaslattal  egyetértve,  3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
536/2015.(XI. 25.)SZB határozat
Tárgy: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatala 2015. évi költségvetésének módosítása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Szociális  Bizottsága  Magyarcsanádi
Közös  Önkormányzati  Hivatala  2015.  évi  költségvetésének  módosításáról  szóló
tájékoztatót  megtárgyalta  és  a  határozati  javaslatot  a  Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

2. napirendi pont 
Magyarcsanád Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
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Dr. Aboul-HosnHussein elnök:Második napirendi pontunk a  Magyarcsanád Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló tájékoztató. Megkérem jegyző asszonyt, hogy
ismertesse velünk miért van szükség a módosításra.

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző:A szeptemberi  képviselő-testületi  ülésen  született  döntés  a
szociális  rendelet  módosításáról.  A támogatások  fajtáját  kibővítette  a  testület,  nevezetesen  az
újszülött  gyermekek  fogadásának  támogatásával,  melyet  polgármesteri  hatáskörbe  telepített.A
hatáskör  átruházásokat  az  SZMSZ  2-es  számú  melléklete  tartalmazza,  szükséges  ezeknek  az
átvezetése.  A  mellékleten  történő  átvezetés  rendelet  módosítással  jöhet  létre.  A  következő
előterjesztésünk szintén a szociális rendelet módosítása, amiben létrejön ismét egy újfajta támogatás,
mégpedig a tűzifa támogatás. Javaslom, hogy az SzMSz-ben kerüljön ez is átvezetésre, hogy ne
kelljen ismételten módosítanunk. 

Dr.  Aboul-HosnHussein  elnök:Köszönjük  a  tájékoztatót.  Van-e  még  valakinek  kérdése,
véleménye? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a jegyző asszony által javasolt módosítást is tar-
talmazó javaslattal az szavazzon. 

A Szociális  Bizottság a javaslattal  egyetértve,  3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
537/2015.(XI. 25.)SZB határozat
Tárgy:  Magyarcsanád  Község  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata
módosítása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Szociális  Bizottsága  a  Magyarcsanád
Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló
előterjesztéstmegtárgyalta  és  a  rendelet  módosítást  a  Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.

3. napirendi pont 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Dr. Aboul-HosnHussein elnök:Következő napirendi pontunk a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Az önkormányzat rendelkezik saját tűzifa készlettel,
amit szeretnénk kiosztani. A rendeletben ezért létrejönne a 9/A §, ami tartalmazza a tüzelő támogatás
odaítélésének feltételeit. 

Kővári  Róbert  bizottsági  tag: Azt  látom,  hogy ez  a  támogatás  már  jövedelemhez  van  kötve.
Mennyi a 150% és a 200%?

Nyergesné  Kovács  Erzsébet  jegyző: A 150%-a  42.750,-Ft,  a  200%-a  57.000,-Ft.  A rendelet-
tervezet nem tartalmazza a támogatásként odaítélhető fa mennyiségét, erre kérem a javaslatokat.

Farkas János polgármester: Javaslom, hogy ne m3-ben, hanem mázsában adjuk meg az értéket. 5
mázsánál többet egyébként én nem adnék. 

Farkas Krisztián bizottsági tag: Egyetértek. 

Dr. Aboul-HosnHussein elnök:Van-e még valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, ké-
rem, aki egyetért az előterjesztéssel, szavazzon. 
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A Szociális  Bizottság a javaslattal  egyetértve,  3 igen – egyhangú – szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

538/2015. (XI. 25.)SZB határozat
Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

H A T Á R O Z A T

Magyarcsanád  Község  Önkormányzatának  Szociális  Bizottsága  a  pénzbeli  és
természetben  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  rendelet  módosításárólszóló
tájékoztatót megtárgyalta és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dr.  Aboul-HosnHussein  elnök:Megállapítom,  hogy  a  Szociális  Bizottsága  mai  nyílt  ülés
napirendjeit megtárgyalta. Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. 

Mivel nincs több hozzászólás abizottságnyílt ülését 15,20 órakor bezárom. 

k.m.f.t
       Dr. Aboul-HosnHussein Farkas Krisztián 
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő
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