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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. július 15-én 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,
Baginé Gavaldik Lívia
Suha Sándor
4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Lóczi István
Kalmár András

polgármester
jegyző
igazgatási osztályvezető
alpolgármester

Major Ferencné bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat és
vendégeket. Dr. Bakos Beáta közölte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Fehér Lóránt és Dr.
Makai Gabriella továbbra sem jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő jelenlétével határozatképes.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Baginé Gavaldik
Líviát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és
a következő határozatot hozza:

151/2014. (VII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2014. július 15-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság Baginé Gavaldik Líviát 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 napirendi
pontokat módosítani?
Major Ferencné bizottsági elnök: javasolja, hogy a nyílt ülés 2. napirendi pontjaként vegyék
fel a 6/2011. (IV.03.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
című új napirendi pontot.
Baginé Gavaldik Lívia: javasolja, hogy a szociális földprogram nyertes pályázat teljes megvalósításáról legyen napirendi pont felvéve.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 2.
napirendi pontja a 6/2011. (IV.03.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet
módosítása legyen? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

152/2014. (VII.15.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
2. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága a következőképp módosítsa a nyílt ülésének napirendjét:
2./ A 6/2011. (IV.03.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Lajkó Terézia jegyző

Erről értesülnek:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági Bizottság tagjai helyben
Major Ferencné bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 3.
napirendi pontja a szociális földprogram nyertes pályázat teljes megvalósítása legyen? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

153/2014. (VII.15.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
3. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága a következőképp módosítsa a nyílt ülésének napirendjét:
3./ A szociális földprogram nyertes pályázat teljes megvalósítása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
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Erről értesülnek:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági Bizottság tagjai helyben

Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2. és 3. napirendi
ponttal kiegészítve a napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a
következő határozatot hozza:

154/2014. (VII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2014. július 15-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:

1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
2./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV.03.) sz. rendelet módosítása
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
3./ A szociális földprogram nyertes pályázat teljes megvalósítása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés
4./ Önkormányzati segélyek iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Ecsédi Emese előadó
5./ Közgyógyellátási kérelmek elbírálása
Előadó: Zakar Margit előadó
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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.
Lóczi István: köszönti a megjelent bizottsági tagokat, Polgármester asszonyt és Jegyző aszszonyt. Két fontos dolgot kíván kiemelni az írásos anyagból. Az egyik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 384 fő részesül. Észrevehető, hogy csökkent a közmunkában foglalkoztatottak száma, és nőtt a foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénylők száma. A másik,
hogy a hulladékszállítási díjkedvezményt a NÜVI felé kiegyenlítették, 1359 ezer forint került
átutalásra. Ha az új szolgáltató átveszi a munkát, a NÜVI felé nincs tartozás. Összességében
eddig időarányosan a szociális keret 56 %-át lehetett volna felhasználni, ehelyett 28,38 %-a
került felhasználásra, 16 903 727 forint. Köszöni szépen, hogy meghallgatták.
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:

155/2014. (VII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2014. július 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
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV.03.) sz. rendelet módosítása
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző

Major Ferencné bizottsági elnök: megkérdi Lajkó Terézia jegyzőt kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést.
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Lajkó Terézia jegyző: rövid előterjesztést készített a rendeletmódosításhoz. A Szervezeti és
működési szabályzatban a közterület felügyelet létrehozását kellett átvezetni, a Polgármesteri
Hivatal szervezeti egységeként, a másik pedig a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének egy ponton való módosítása, valamint a jelenlegi szabályokhoz igazították a munkaidőt.
Ennek lényege, hogy az új munkatörvénykönyv és a köztisztviselői törvény a munkaközi szünetet úgy fogalmazza meg, hogy az a munkaidő részét képezi, ezért munkaidőben kell kiadni.
Régóta kutatja ennek száz százalékos biztonságát, jogszabály értelmezést. Vannak ez ügyben
szakmai állásfoglalások is, és letisztult ez a dolog. Ez így lesz helyes. Hétfőtől csütörtökig a
munkaidő 7 óra 30 perctől 16 óráig, pénteken 7 óra 30 perctől 13 óra 30 percig tart. A munkaközi szünet hétfőtől csütörtökig 45 perc, pénteken pedig 30 perc.
Az ügyfélfogadás egyetlen ponton módosult, hétfőn délután nem lenne ügyfélfogadás, mert
növelni szükséges azt az időt, amit a szakmai érdemi munkának tudnak szentelni a kollégák.
Egyre növekednek az elvárások, központi informatikai rendszereket kell használni. Megnézve
a társhivatalokat tapasztaltuk, hogy még ennyi ügyfélfogadási idő sincs.
Baginé Gavaldik Lívia: ez érinti az intézményeket is?
Lajkó Terézia jegyző: érintheti. A bölcsődében, óvodában, az oktatásban más munkarend
van, de az idősek otthonában, a családsegítő szolgálatnál már érintheti.
Baginé Gavaldik Lívia: a nem több műszakban dolgozó kollégákra, vagy a védőnőkre gondolt. Akkor a többi intézmény SzMSz-ét is érinti ez.
Lajkó Terézia jegyző: a közalkalmazotti törvény is biztosan előírja az általános munkarendet.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök szavazásra teszi, ki ért egyet a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 6/2011. (IV.03.) sz. rendelet az előterjesztés szerinti módosításával, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

156/2014. (VII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV.03.) sz. rendelet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV.03.) sz. rendelet módosítását az
előterjesztés szerint.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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3. N A P I R E N D I PONT
A szociális földprogram nyertes pályázat teljes megvalósítása
Előadó: Baginé Gavaldik Lívia bizottsági tag
Major Ferencné bizottsági elnök: felkéri Baginé Gavaldik Líviát az előterjesztés ismertetésére.
Baginé Gavaldik Lívia: a bizottság már korábban döntött a szociális földprogramban való
részvételről, rendeletet is alkotott. A tegnapi napon megkapták az Emberi Erőforrások Minisztériumától az értesítést, hogy a beadott pályázattal 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot. A támogatási igény 1 200 ezer forint volt. 300 ezer
forinttal alacsonyabb összeget ítélt meg a támogató, ugyanakkor megkapták a döntési kikötést
is, hogy a szakmai programokat arányosan lehet csökkenteni, azonban a bevont családok
száma megtartandó, attól eltérni nem lehet. A szakmai program főbb tételei: 30 db kisállat,
előnevelt csirke családonként, hozzátartozó takarmány, minimális állatorvosi költségek illetve
oltóanyag az állatok számára, szakmai képzés, és a családok folyamatos mentorálása. Csökkenteni lehetne a kisállatok számát és az ellátásukhoz szükséges takarmányt, melyet úgy számoltak ki, hogy vágósúlyig nevelhetők legyenek a kisállatok. Javasolja a bizottságnak, hogy a
hiányzó részt az önkormányzati segélykeret terhére ítélje meg a családoknak. Kéri a bizottság
tagjait a pályázati forrás kiegészítés támogatására. Kérdi, van-e lehetőség az önkormányzati
segély felhasználására. Sajnos a nyárba menet a baromfi is drágább lett, és lehet, hogy csak
kevesebb kisállatot, vagy kevesebb takarmányt tudnak vásárolni.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: a családok kiválasztása már megtörtént?
Baginé Gavaldik Lívia: a pályázat benyújtásakor megtörtént a családok kiválasztása, akkor
felkeresték, meglátogatták őket. Közülük néhányan kb. 10 %-uk visszaléptek, azonban vannak újabb jelentkezők.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: akkor megnézték, hogy hová lehet elhelyezni a kisállatokat?
Baginé Gavaldik Lívia: elsősorban azt nézték, hogy a pályázati kiírásnak megfelelnek-e,
munkanélküli-e, vagy valamilyen segélytípusú ellátásban részesül-e, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult-e, illetve azt nézték az udvar rendezett-e, zárható-e, vane megfelelő ól az elhelyezésükre, van-e megfelelő tyúkudvar. Közülük többen jelenleg is tartanak állatot. Zömmel roma családok a kiválasztottak.
Lóczi István: mindenképpen a megoldásra kell törekedni. Ha követjük azt a tendenciát, hogy
kérelmet kell benyújtani, jövedelemigazolásokkal. Azok a személyek, akik azért kérnek pénzbeli támogatást, hogy orvoshoz tudjanak menni, nehezményezni fogják, hogy mások az állattartáshoz is kaptak támogatást. Szerződést kellene kötni azokkal, akik vállalják, hogy ezt a
kisállatot felnevelik. Javasolja, hogy ne készpénzt, hanem terményt kapjanak támogatásként,
bár a 10 ezer forintot soknak tartja, mert eddig ekkora összeget nem kaptak a kérelmezők.
Baginé Gavaldik Lívia: nem pénzbeli támogatást javasolt ő sem, csak az összegszerűsítés
miatt hangzott el a 10 ezer forint. A pályázati kiírás és az erről született önkormányzati rendelet is természetbeli támogatást tesz lehetővé, összesen családonként 30 ezer forint értékben.
Ez egy aktív szociálpolitikai eszköz. A pályázati kiíró szándéka, hogy a támogatásban részesülő próbálja meg a saját erejét is mozgósítani, hogy gondozza, felelősséget vállaljon érte,
tegyen erőfeszítést azért, hogy előbbre jusson. A 30 ezer forintos támogatással az állatok felnevelésével, közel 50-60 ezer forintos támogatásban részesül.
Lóczi István: mennyi állatot kell megtartani?
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Baginé Gavaldik Lívia: 10 tyúkot kell meghagyni tojni, és tavasszal a keltetéshez tojást kell
beszolgáltatni. Költséget csökkenteni csak azzal lehet, hogy vagy kevesebb kisállatot, vagy
kevesebb takarmányt adnak. A pályázat sikerét abban látja, hogy a családokat látogatva nagyon sok a rendezett környezet.
Lóczi István: sok dolog veszélyezteti ezeket a kisállatokat. Kutya, macska, görény stb. …
megdobhatják kővel.
Baginé Gavaldik Lívia: számára az a dilemma, hogy melyik a célravezetőbb eszköz: ha adják a pénzt, vagy kitalálnak valamilyen aktív eszközt, ami mozgósítja az egyént. Akinél
elhullanak az állatok, valószínű, hogy legközelebb nem fog kapni.
Lajkó Terézia jegyző: a régóta állatot tartóknál is hullanak el, véleménye szerint 50 % már
sikert jelentene, és akkor már megérte foglalkozni vele.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: a kánikula alkalmas napos csibe nevelésére?
Lóczi István: előnevelt csirkék lesznek. A folyamatosságot figyelni kell? Az állattartás helyét?
Drávucz Katalin polgármester: végiglátogatták a családokat? Bíznak abban, hogy fel fogják
nevelni az állatokat?
Baginé Gavaldik Lívia: igen, a többségében.
Major Ferencné bizottsági elnök: ebből egy jó dolog is lehet. Alapul szolgálhat a száraztészta gyártásnak.
Drávucz Katalin polgármester: a szociális keretben van szabad fedezet a 30 család összesen
300 ezer forintos támogatására termény formájában.
Baginé Gavaldik Lívia: a Családsegítő Szolgálat garázsában tudják tárolni a takarmányt (indító, nevelő, tojó táp) és részletekben tudják kiadni a családoknak.
Lajkó Terézia jegyző: a 300 ezer forint felhasználása hogyan fog történni?
Baginé Gavaldik Lívia: kérelmet fognak benyújtani a családok, és a bizottság fog dönteni a
támogatásról.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az, aki a teljes szociális földprogram
megvalósulását támogatja, természetbeni juttatás formájában, az önkormányzati segély terhére, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot
hozza:

157/2014. (VII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális földprogram teljes megvalósulásának támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága a teljes szociális földprogram megvalósulását 300 ezer forinttal támogatja, mely természetbeni juttatás formájában jut el a kérelmet benyújtókhoz, az önkormányzati segély terhére.
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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

Baginé Gavaldik Lívia
jegyzőkönyv hitelesítő
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