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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. július 25-én megtartott
n y í l t , s o r o n k í v ü l i ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak: Major Ferencné bizottsági elnök,
Baginé Gavaldik Lívia
Dr. Makai Gabriella
Suha Sándor
4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Lajkó Terézia
Lóczi István

jegyző
igazgatási osztályvezető

Major Ferencné bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat és
vendégeket. Fehér Lóránt nem jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő
jelenlétével határozatképes.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Suha Sándort jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

166/2014. (VII.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2014. július 25-i bizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Suha Sándort jelöli ki.
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 a napirendi
pontokat módosítani?
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Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

167/2014. (VII.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2014. július 25-i soron kívüli ülés napirendjét a következőképpen fogadja
el:

Napirend:

1./ Szociális földprogram keretében támogatott családok kiválasztása
Előadó: Lóczi István osztályvezető

Zárt:
2./ Önkormányzati segélyek iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Ecsédi Emese előadó

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

1. N A P I R E N D I PONT
Szociális földprogram keretében támogatott családok kiválasztása
Előadó: Lóczi István osztályvezető
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Major Ferencné bizottsági elnök: felkéri Baginé Gavaldik Líviát, aki a szociális földprogram pályázat kidolgozója és önkéntes menedzsere, egészítse ki a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot.
Baginé Gavaldik Lívia: köszönti a bizottság tagjait. Márciusban a Képviselő-testület elfogadott egy rendeletet, illetve határozatot hozott, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
kiírt szociális földprogram című pályázaton részt kíván venni. Ez a pályázat támogatásban
részesült, a megpályázott 1.200 ezer forint helyett 900 ezer forintban. Ennek hatására indult el
az intenzív szervezés. Márciusban indult az előszervezés, melyen a jelentkező családokat tájékoztatták, hogy akkor indul a program, ha nyer a pályázat. Az elmúlt két hétben a családok
többségét személyesen, néhány esetben pedig a diákmunkások látogatták meg. A mellékelt
táblázatban azok a családok szerepelnek, akik az előzetes jelentkezést beadták.
Dr. Bakos Beáta képviselő csatlakozik a bizottság munkájához, a bizottság létszáma 5 főre emelkedik.
A helyi rendelet tartalmazza a jogosultság feltételeit, természetbeni támogatásban részesíthet,
aki vagy rendszeres szociális segélyezett, foglalkoztatást helyettesítő támogatást kap, vagy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve munkanélküli, álláskereső. Jövedelmi helyzetet nem kell vizsgálni, bár tájékozódtak a kérelem alapján erről is. Másik kitétel,
melyet a rendelet tartalmaz, állattartásra megfelelő hellyel kell rendelkeznie a kérelmezőnek
(ól, udvar, kerítés). A jogosultságot az igazgatási osztállyal egyeztette, mivel a kérelmek elég
pontatlanul voltak kitöltve. Az elmúlt két hétben a kérelmezők többségét személyesen meglátogatta, néhányukat a diákmunkások kerestek fel. Volt eset, ahol megígérték az állattartó hely
kialakítását, és a tegnapi nap folyamán el is készült. Van közöttük néhány olyan család is,
akik kotlóssal keltettek csibét, libát, illetve eddig is volt állatuk. Az előzetes kérelmezők közül
többen visszaléptek, ők már nem szerepelnek a listában. Volt, aki azért lépett vissza, mert fél,
hogy ellopják tőle az állatokat, nem meri vállalni a felelősséget, illetve többen nem vállalták a
téli tojó tyúk tartását. Így alakult ki a végső lista, melyen 31 család jogosult is és alkalmas
hellyel is rendelkezik.
Holló Istvánné nem jogosult (azonban a kérelem beadásakor még az volt), a fia Roland jelenleg is jogosult. A másik család pedig Suki Lászlónéék, akik igaz nagyon alacsony, de nyugdíjjal rendelkeznek, közös háztartásban élnek fiukkal Sándorral, aki pedig jogosult lenne a támogatásra. Ráti Ferencné és Ráti Tímea nem egy háztartásban élnek, de nyilatkozatuk szerint
együtt nevelnék a kisállatokat. Javasolja, hogy egy „csomagot” kapjanak közösen. Váradi
István és Peták Rita bár egy házban élnek, nyilatkozatuk szerint külön háztartásban. Hitelt
érdemlően nem tudták bizonyítani. Javasolja szintén az egy „csomag” megítélését részükre.
Kéri a bizottságot a 30 család kiválasztására.
Lajkó Terézia jegyző: Holló család támogatásban való részesülését mindenképpen támogatja, mivel Roland súlyos beteg, az édesanya pedig csak pár hete dolgozik, még nem biztos,
hogy ez folyamatos. Tavaly is neveltek csirkéket, 3 kg-ak voltak, amikor valami széttépte
őket.
Lóczi István: a pontosítás végett módosítást kér. Holló Istvánné helyett Holló Roland, Suki
Lászlóné helyett Suki Sándor szerepeljen a névsorban. Ráti Ferencné és Ráti Tímea egy csomag és Váradi István és Peták Rita szintén egy csomag legyen. Javasolja, hogy az együttműködési megállapodásban szerepeljen a rendszeres ellenőrzés.
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Baginé Gavaldik Lívia: szerepel a rendszeres ellenőrzés, sőt két napos képzésen is részt kell
venniük, és a program folyamatos mentorálást biztosít számukra.
A baromfiak augusztus 5-én érkeznek, akkor lesznek 3 hetesek és 2 naposak. A tenyésztő
vállalta, hogy a kiosztásban részt vesz, és garantálja a biztonságos szállításukat.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök szavazásra teszi a mellékelt táblázatot azzal a módosítással, hogy Holló Istvánné helyett Holló Roland, Suki Lászlóné helyett Suki Sándor szerepeljen
a névsorban, Ráti Ferencné és Ráti Tímea pedig egy csomagban részesüljön. A bizottság 5
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

168/2014. (VII.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális földprogram keretében támogatott családok kiválasztására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a „Szociális földprogramok megvalósításának támogatására” elnevezésű projektben való részvételre az alábbi kérelmező családokat választja ki:
Bágyi Mihály
Jászladány
Botos István
Jászladány
Burai Róbert
Jászladány
Csala Zsuzsanna
Jászladány
Csikós Dániel
Jászladány
Csikósné Farkas Mónika Jászladány
Farkas István
Jászladány
Farkas Józsefné
Jászladány
Farkas László
Jászladány
Fehér Attiláné
Jászladány
Holló Roland
Jászladány
Kállai Annamária
Jászladány
Karkusné Cserháti Réka Jászladány
Máté Ferenc
Jászladány
Nagy Mária
Jászladány
Novák-Bakos Mária
Jászladány
Rácz Attiláné
Jászladány
Rácz Béla Lászlóné
Jászladány
Rácz Miklós
Jászladány
Rácz Norbert
Jászladány
Rácz Sándorné
Jászladány
Ráti Ferencné, Ráti Tímea Jászladány
Sarkadi Kálmán
Jászladány
Suké István
Jászladány
Suki Elemér
Jászladány
Suki Katalin
Jászladány
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Rácz Aladár 17.
Garami u. 10.
Dohány u. 17.
Kond vezér u. 15.
Vendel u. 36.
Jókai u 44.
Nagydabi u. 39.
Vásártér u. 14.
Dózsa György u. 18.
Bajcsy Tp. 14.
Táncsics M. 13.
Nagydabi u. 39.
Hóvirág u. 3.
Katona u. 14.
Előd vezér u. 12,
Kossuth L. u. 167.
Dohány u. 24.
Bajcsy telep 30.
Attila u. 3.
Attila u. 20.
Liszt F. u. 27.
Sotu u. 24.
Tó u. 4.
Tisza u. 31.
Garami u. 7.
Töhötöm V u. 9.

Suki Sándor
Sukiné Rózsahegyi Rita
Szirákiné Pomázi Erika
Váradi István

Jászladány
Jászladány
Jászladány
Jászladány

Fekete Pál u. 67.
Szent László Kir u. 11.
Kond Vezér u. 7.
Lehel u. 31.

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

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

kmf.

Major Ferencné
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Elnöke

Suha Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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