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115/2014.(V.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

116/2014.(V.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Napirend megállapítása

117/2014.(V.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. május 20-án megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak: Major Ferencné bizottsági elnök,
Karkusné Dósa Zsuzsanna,
Dr. Bakos Beáta
Dr. Makai Gabriella
4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Lóczi István
Kalmár András

igazgatási osztályvezető
alpolgármester

Major Ferencné bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat és
vendégeket. Baginé Gavaldik Lívia, Suha Sándor telefonon közölte távolmaradását, Fehér
Lóránt továbbra sem jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő jelenlétével
határozatképes. Lajkó Terézia jegyző asszony akadályoztatása miatt nem tud jelen lenni az
ülésen, ezért Lóczi István igazgatási osztályvezető helyettesíti az SzMSz-ben foglaltak alapján.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Dr. Bakos Beátát
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

115/2014. (V.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2014. május 20-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság Dr.
Bakos Beátát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
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Major Ferencné bizottsági elnök: A meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban
szereplő napirendi ponton kívül új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni, vagy a meghívóban szereplő napirendi pontokat módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a meghívóban közölt
napirendet. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:

116/2014. (V.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2014. május 20-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető

Zárt ülés

2./ Önkormányzati segélyek iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Ecsédi Emese előadó
3./ 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, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
Major Ferencné bizottsági elnök: felkéri Lóczi Istvánt, egészítse ki a napirendi ponthoz
kapcsolódó írásos anyagot.
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Lóczi István: köszönti a jelenlévőket. Az írásos anyag a május havi felhasználást mutatja be.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatást igen kis létszám, 150 fő vette igénybe. A következő
időszakban többen fogják igényelni, mivel a közmunkaszerződések április 30-val megszűntek.
A lakásfenntartási támogatásnál 472 fő került feltüntetésre, ami várhatóan 400 fő fölött fog
maradni. Április hónapban 4 fő kapta meg a méltányos közgyógyellátást, melynek a Polgármesteri Hivatalt érintő költsége 121825 forint. Ez az összeg átutalásra került, jogszabályi előírások szerint. Az évi 59 millió forintos szociális keretből 8880 ezer forint került felhasználásra mely időarányosan 14,91 %-os.
Major Ferencné bizottsági elnök: időarányosan tehát takarékosan gazdálkodtunk a pénzügyi
kerettel.
Kalmár András alpolgármester: hány fővel fog emelkedni a foglalkoztatást helyettesítő támogatás? 370 személynek szűnt meg a közcélú foglalkoztatása.
Lóczi István: várható a nagymértékű emelkedés, azonban nem lehet biztosan tudni, hogy
közülük hányan fognak dolgozni, vagy más munkahelyről hány személynek mondanak fel, és
közülük kik a jogosultak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült
beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

117/2014. (V.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

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

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

Dr. Bakos Beáta
jegyzőkönyv hitelesítő
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