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JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2014. április 29-i s o r o s, n y í l t üléséről

104/2014.(IV.29.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

105/2014.(IV.29.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Napirend megállapítása

106/2014.(IV.29.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználás

107/2014.(IV.29.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. ápilis 29-én megtartott
n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak: Major Ferencné bizottsági elnök,
Dr. Bakos Beáta, Baginé Gavaldik Lívia, Karkusné Dósa Zsuzsanna,
Suha Sándor

5 fő

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Kalmár András
Lóczi István
Kántor Sándor

polgármester
jegyző
alpolgármester
igazgatási osztályvezető
JCSGYSZ szakmai központvezető

Major Ferencné bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat és
vendégeket. Dr. Makai Gabriella és Fehér Lóránt nem jelezte távolmaradását. Megállapítja,
hogy a bizottság 5 fő jelenlétével határozatképes.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Baginé Gavaldik
Líviát jegyzőkönyv hitelesítőnek? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és
a következő határozatot hozza:

104/2014. (IV.29.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2014. április 29-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság Baginé Gavaldik Líviát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Major Ferencné bizottsági elnök: A meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban
szereplő napirendi ponton kívül új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni, vagy módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a meghívóban közölt
napirendet. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

105/2014. (IV.29.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2014. április 29-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
2./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2013. évre vonatkozóan
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
Kántor Sándor JCSGYSZ szakmai központ vezető

Zárt ülés
3./ Önkormányzati segélyek iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Ecsédi Emese előadó
4./ Közgyógyellátási kérelmek elbírálása
Előadó: Zakar Margit előadó

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

1. N A P I R E N D I

PONT

Pénzügyi helyzet ismertetése, szociális keret felhasználás
Előadó: Lóczi István
Major Ferencné bizottsági elnök: felkéri Lóczi Istvánt, egészítse ki szóban a napirendi pontot.
Lóczi István: Írásban a meghívóval megkapta minden bizottsági tag a szociális keret felhasználásáról készült táblázatot. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 179 fő részesül, április
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hónap végén a közcélú munkavégzés megszűnik, várható, hogy ez a szám nagyon megnövekedik a következő hónapban. A 2013. évi hulladékszállítási díj-kedvezmény kifizetésre került
a NÜVI részére. Egyeztetve a pénzügyi osztállyal azon lesznek, hogy a 2014. évi folyamatosan átutalásra kerüljön.
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 2014. évi nyári gyermekétkeztetésre ebben az évben is pályázni kívánnak, mivel Jászladány a leghátrányosabb helyzetű település besorolást kapta,
ezért a teljes összeget meg lehet igényelni. Május 5-ig kell leadni az Ebr 42 rendszerben, jelenleg 500 fő igényli. A konyha maximum 600 főre tud főzni, tehát legfeljebb 600 főre kívánják az igénylést benyújtani, bár a jogosultak száma 882 fő kiskorú és 64 fő felnőtt (gyermekvédelmi támogatásban ők részesülnek). Nem kötelező egész nyáron biztosítani az étkezést
számukra. Egy családból származó gyermekeket igyekeznek egy helyen étkeztetni.
Egy adag étel 440 forintba kerül, melyben leves, főétel és desszert is szerepel. Igyekeznek
ebben az évben is 1130 –tól 14 óráig kiosztani az ételt.
Baginé Gavaldik Lívia: 600 adagra fognak pályázni?
Lóczi István: igen, mivel a konyha kapacitása ennyi, és felmelegíthető étel nem elfogadható a
pályázati kiírás szerint.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült
beszámolót, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

106/2014. (IV.29.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2014. április havi kifizetéséről
készült tájékoztatót a mellékelt táblázat szerint.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

2. N A P I R E N D I PONT
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2013. évre vonatkozóan
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
Kántor Sándor JCSGYSZ szakmai központ vezető
Major Ferencné: megkérdi Kántor Sándort, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?
Kántor Sándor: kiegészíteni nem kívánja, azonban kéri, hogy a 30. oldalon lévő „Szakköreink” címtől a 31. oldalon lévő „rendőrségi beszámoló”-ig hagyják figyelmen kívül, ez a sza-
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kasz szerkesztési hiba miatt került bele a tájékoztató anyagba. A beszámoló összeszerkesztését végezte, egyes részeket az intézmények készítették el.
Major Ferencné bizottsági elnök: ez egy részletes, teljes körű anyag, az érintettek részvétele
is megfelelő.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a tájékoztatót? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
107/2014. (IV.29.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzik el, így a bizottság elnöke a nyílt ülést berekeszti.

kmf.

Major Ferencné
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Elnöke

Baginé Gavaldik Lívia
jegyzőkönyv hitelesítő
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