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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. december 10-én du. 16.30 

órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen voltak: Határné Bottyán Erika képviselő 
  Lukács Istvánné alpolgármester 
  Tóth Péter képviselő 
  dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő 
  

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:  
 

Gyömbér Ferencné jegyző 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető  

 
 
Lukács Istvánné alpolgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapította, az ülésen 4 fő képviselő-testületi tag megjelent, az ülés 
határozatképes. Az ülést megnyitotta.  Gémes László polgármester jelezte, nem 
biztos, hogy az ülésre időben meg tud érkezni Szegedről, Döbrőssyné dr. Seres Ilona 
és Puskásné Halál Ágnes képviselő jelezte távolmaradását. A jegyzőkönyv vezetésére 
felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Vigh-Molnár Henriett és 
Határné Bottyán Erika képviselőket javasolta. Kérte, aki a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 4 fő vett részt.  
 
131/2015. (XII.10.) KT. 
 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.  
 

Határozat  
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésével dr. Vigh-Molnár Henriett és Határné 
Bottyán Erika képviselőt bízta meg.  
 

 
Lukács Istvánné alpolgármester ismertette a napirendi pontokat és kérte annak 
elfogadását (1. sz. melléklet). 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 4 fő vett részt.  
 
132/2015. (XII.10.) KT.  
 
Tárgy: Napirend elfogadása. 
 

Határozat 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:   

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli,  Gémes László 
      természetbeni és személyes gondoskodást  polgármester 
      nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.12.) Ör. 
      módosítása  

       
2./ Egyéb előterjesztés 

 
 
 

 
1. NAPIREND 

 
A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ÉS 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ  
3/2015. (II.12.) ÖR. MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Lukács Istvánné alpolgármester előterjesztette a Szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. 
(II.12.) Ör. módosítására vonatkozó írásos anyagot (2. sz. melléklet). 
 
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az önkormányzatok feladatfinanszírozásra 
kapják a normatívát, mellyel el kell számolniuk. Az egyes feladatokra kapott 
összegek nem átcsoportosíthatóak. Hozzátette, a fel nem használt összeget vissza kell 
fizetni a központi költségvetésnek.  
 
dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő megkérdezte, ha a képviselő-testület a 
rendeletmódosítást elfogadja, a jövőre nézve az önkormányzatnak 2016-ban lesz-e 
további kifizetési kötelezettsége?   
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Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a szövegezés és az összeg is feltételes módban 
szerepel a rendeletben. Ha jövőre nem keletkezik pénzmaradvány, akkor nem tud az 
önkormányzat fizetni. 
 
dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő megköszönte a választ.  
 
Lukács Istvánné alpolgármester kérte, aki a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, 
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.12.) 
Önkormányzati rendelet módosítását az írásos előterjesztés alapján elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következőket rendelte el. 
 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2015. (XII.10.) Önkormányzati rendelete a 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.12.) Önkormányzati rendelet  

módosítására  
 
A rendeletalkotásban 4 fő vett részt. 
 
 
Egyéb előterjesztés az ülésen nem hangzott el. 
 
Lukács Istvánné alpolgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.  
 
 

Kmft. 
 
 
Lukács Istvánné          Gyömbér Ferencné 
 alpolgármester         jegyző  
         
         

dr. Vigh-Molnár Henriett   Határné Bottyán Erika   
képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 

 


