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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Szigetszentmárton Község Önkormányzati Képviselő-testület Szociális és Kulturális      

               Bizottságának 2020. október 20. napján 17 óra 30 perccel megkezdett nyílt üléséről. 

Az ülés helye: Szigetszentmárton Polgármesteri Hivatala 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta elnök-helyettes az ülés megkezdésekor ellenőrizte a bizottság 

határozatképességét. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, tekintve, hogy 3 fő bizottsági 

tag jelen van, Szende Andrea elnök és Schuster Andrea bizottsági tag jelezte távolmaradását. 

(Meghívó és jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 

Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta elnök-helyettes a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolta 

elfogadásra.  

 

Kérdés, hozzászólás, módosító javastat nem volt, ezért kérte a bizottság tagjait szavazzanak a 

napirendi pontról. 

 

A Szociális és Kulturális Bizottság a napirendet nyílt szavazással, 3 fő bizottsági tag részvételével, 

egyhangúan 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot:  

(Meghívó és jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

70/2020.(X.20.) Szociális és Kulturális Bizottsági határozat 

Szigetszentmárton Község Önkormányzati Képviselő-testületének Szociális és 

Kulturális Bizottsága úgy határozott, hogy a meghívóban szereplő napirendi 

pontokat elfogadja. 

Felelős:   Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta elnökhelyettes 

Határidő:  azonnal 

 

NAPIRENDI PONTOK:  

1.) A „Javaslat az anyakönyvi szertartások engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztés tárgyalása 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta elnök-helyettes felkérte Bencs Tamás polgármestert a napirend 

előterjesztésének ismertetésére. 

Bencs Tamás polgármester elmondta, hogy részletes az előterjesztés. Elmondta, hogy sok esküvő van 

a településen és a házasulandók zöme nem mártoni lakos. Az anyakönyvvezető leterhelt, többségében 

munkaidején kívül és kinti helyszínen végzi el a feladatokat A környező települések díjai is magasak 

és ehhez szeretnénk igazodni. A szigetszentmártoni lakosoknak viszont szeretnének kedvezményt 

adni, majd ismertette az előterjesztésben leírt kedvezményezési lehetőségeket.  

A bizottság részletesen megtárgyalt az előterjesztést. 

 

Mivel az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nem volt, Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta 

elnök-helyettes szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.  

 

A Szociális és Kulturális Bizottság nyílt szavazással, 3 fő bizottsági tag részvételével, egyhangúan 3 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

71/2020.(X.20.) Szociális és Kulturális Bizottsági határozat 

Szigetszentmárton Község Önkormányzati Képviselő-testületének Szociális és 

Kulturális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek „A „Javaslat az 

anyakönyvi szertartások engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
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7/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztés 

tárgyalása szerinti határozati javaslat elfogadását. 

Felkéri elnök-helyettesét, hogy a döntésről a képviselő-testületet – annak soron 

következő ülésén - tájékoztassa. 

Határidő:  soron következő képviselő-testületi ülés  

Felelős:   Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta elnök-helyettes 

 

2.) A „Javaslat a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására” című előterjesztés tárgyalása  

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta elnök-helyettes felkérte Bencs Tamás polgármestert a napirend 

előterjesztésének  ismertetésére. 

 

Bencs Tamás polgármester elmondta, hogy minden évben megpályázzuk, és idén is nyertünk 98 erdei 

m3 tűzifát. Ennek kiosztásához rendeletet kell alkotni. 

 

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta 

elnök-helyettes szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.  

 

A Szociális és Kulturális Bizottság nyílt szavazással, 3 fő bizottsági tag részvételével, egyhangúan 3 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2020.(X.20.) Szociális és Kulturális Bizottsági határozat 

Szigetszentmárton Község Önkormányzati Képviselő-testületének Szociális és 

Kulturális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a „Javaslat a szociális 

célú tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására” című 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. 

Felkéri elnök-helyettesét, hogy a döntésről a képviselő-testületet – annak soron 

következő ülésén - tájékoztassa. 

Határidő:  soron következő képviselő-testületi ülés  

Felelős:   Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta elnök-helyettes 

 

3.) A „Civil szervezetek támogatási kérelmének elbírálása” című előterjesztés tárgyalása) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta elnökhelyettes felkérte Bencs Tamás polgármestert a napirend 

előterjesztésének ismertetésére. 

Bencs Tamás polgármester elmondta, hogy tavasszal már a testület tárgyalta a napirendi pontot, de 

elnapolták az októberi ülésre, mivel még nem tudták, hogy marad-e támogatásra szánt pénzünk.  

Elmondta, hogy maradt, ezért 250 000 Ft kiosztásra kerülhet, majd ismertette a bizottsági tagokkal a 

támogatást igényeket.  

A bizottság megvitatta és javasolta, hogy a Medicopter Alapítványt 30 000 Ft, a Kis-Sziget Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 50 000 Ft, a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 

Közhasznú Szervezet 30 000 Ft, az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Alapítvány pedig 

50 000 Ft támogatásban részesüljön.  

 

Mivel az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nem volt, Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta 

elnök-helyettes szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.  
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A Szociális és Kulturális Bizottság nyílt szavazással, 3 fő bizottsági tag részvételével, egyhangúan 3 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

73/2020.(X.20.) Szociális és Kulturális Bizottsági határozat 

Szigetszentmárton Község Önkormányzati Képviselő-testületének Szociális és 

Kulturális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a „Civil szervezetek 

támogatási kérelmének elbírálása” című előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadását az alábbiakkal kiegészítve: 

A Medicopter Alapítványt 30 000 Ft, a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

50 000 Ft, a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 

Közhasznú Szervezet 30 000 Ft, az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 

Alapítvány pedig 50 000 Ft támogatásban részesüljön. 

Felkéri elnök-helyettesét, hogy a döntésről a képviselő-testületet – annak soron 

következő ülésén - tájékoztassa. 

Határidő:  soron következő képviselő-testületi ülés  

Felelős:   Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta elnökhelyettes 

 

4.) Az „A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata” című előterjesztés tárgyalása 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta elnök-helyettes felkérte Bencs Tamás polgármestert a napirend 

előterjesztésének ismertetésére. 
 

Bencs Tamás polgármester elmondta, hogy jogszabály írja elő a felülvizsgálatot, módosításra nincs 

szükség  

 

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta 

elnökhelyettes szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.  

 

A Szociális és Kulturális Bizottság nyílt szavazással, 3 fő bizottsági tag részvételével, egyhangúan 3 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

74/2020.(X.20.) Szociális és Kulturális Bizottsági határozat 

Szigetszentmárton Község Önkormányzati Képviselő-testületének Szociális és 

Kulturális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek „A Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata” című előterjesztés szerinti határozati 

javaslat elfogadását. 

Felkéri elnök-helyettesét, hogy a döntésről a képviselő-testületet – annak soron 

következő ülésén - tájékoztassa. 

Határidő:  soron következő képviselő-testületi ülés  

Felelős:   Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta elnökhelyettes 

 

 

A napirendi pontokhoz több hozzászólás, kérdés nem volt, ezért Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta 

elnökhelyettes 18 óra 15 perckor bezárta az ülést. 

 

Kmf. 

 

Drevenkáné Pásztor Hedvig Beáta                                        Fekete-Tóth Lászlóné 

      elnökhelyettes                                                          jkv. hitelesítő bizottsági tag 


