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Jászladányi 18 é 65 év közötti személye
egyszeri támogatása szociális keret felhasználásával
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. november 5-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: Seresné Lados Éva bizottsági elnök
Dr. Bakos Beáta
Szöllősi János
Baginé Gavaldik Lívia
Karkusné Dósa Zsuzsanna
5 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Major Ferencné
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Lóczi István

polgármester
jegyző
alpolgármester
képviselő
képviselő
igazgatási osztályvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat
és vendégeket. Megállapítja, hogy az 5 tagú bizottság mind az 5 tagja jelen van, a bizottság
határozatképes. Baginé Gavaldik Líviát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva 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:

252/2014. (XI.5.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2014. november 5-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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Seresné Lados Éva bizottsági elnök: Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a
meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni,
vagy módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a meghívóban közölt napirendet. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

253/2014. (XI.5.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2014. november 5-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

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

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

1. N A P I R E N D I

PONT

Javaslat szociális keret felhasználására
Előadó: Lóczi István
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lóczi Istvánt, ismertesse szóban a napirendi
pontot.
Lóczi István: köszönti az új bizottságot, és a jelenlévőket. Elkészült az egész évre szóló szociális keret felhasználás, melyhez támpontot kíván nyújtani. Méltányos ápolási díj, egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segélyek (temetési segély, köztemetés, átmeneti segély, szemétszállítási díj kedvezmény), méltányos közgyógyellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Bursa Hungarica) és a közfoglalkoztatás. Összességében
ezekre a segélyezési formákra 59 millió 568 ezer forint állt, áll rendelkezésre 2014. évben.
Zakar Margittal elkészítették az ebben az évben várható kiadásokat. Az utolsó előtti oszlopban látható az egyes segélynemek felhasználása forintban, és az utolsó oszlopban az egyes
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segélynemek felhasználása százalékban, melyet a jelenlévőknek kiosztott „Szociális keret
felhasználás 2014.2 elnevezésű táblázat tartalmaz. A tervezett felhasználás 34 287 ezer forint,
mely 57-58 százalékos felhasználást mutat. Mint ahogyan korábbi ülésen Polgármester Aszszony is utalt rá, nem szeretnének olyan helyzetbe kerülni, hogy vissza kelljen fizetni az állami támogatást. A szociális kereten belül átcsoportosíthatóak az előirányzatok a pénzügyi osztály vezetője szerint is. Az összeget hasznosan kellene felhasználni olyan formában, hogy a
kifizetés, könyvelés is 2014. évben megtörténjen. Ezért javasolja, hogy azon jászladányi állampolgároknak, akik betöltötték a 65. évüket (kb 1000 fő), 5 ezer forint értékű juttatást adjanak személyenként, és minden Jászladányi állandó lakcímmel rendelkező gyermek (kb. 1000
fő) kapjon 3 ezer forint értékű juttatást.
Baginé Gavaldik Lívia: 18 vagy 14 év alatti gyermeket kell érteni ez alatt?
Drávucz Katalin polgármester: mai információja szerint 1043 fő a 14 év alatti létszám. A
középiskolás korosztály becsült létszáma 300-350 fő.
Lóczi István: el kellene dönteni, 0-tól hány éves korig kapnának támogatást.
Drávucz Katalin polgármester: javasolja a 18 éves kort meghatározni.
Lóczi István: az elmúlt években is volt kedvezményes fenyőfavásárlásra lehetőség. Ebben az
évben a pénzügyi lehetőségek miatt minden jászladányi család (igénylés alapján) kaphatna
díjmentesen fenyőfát. 1500 családdal számolt, de ezt nehéz meghatározni.
Baginé Gavaldik Lívia: nagyon kiszámíthatatlan, hogy hány család kéri.
Drávucz Katalin polgármester: mindegyik támogatás hatalmas háttérmunkát jelent.
Lóczi István: a közfoglalkoztatottak (kb. 200 fő) megfelelően tevékenykedtek javasolja, hogy
10 ezer forint juttatást kapjanak. Ez összesen 11 millió forint támogatást jelentene. A szociális
keretből még mindig marad 14 millió, amit fel kellene használni ebben az évben. Gondolat
ébresztőnek szánta ezeket. További felhasználás lehetne, hogy tűzifát, ételcsomagot vásárolna
az önkormányzat, melyet rászoruló családoknak osztana ki. Lehet, hogy a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatot, és a Családsegítő Szolgálat segítségét is igénybe fogják venni. Kéri az előterjesztés megvitatását, előtérbe helyezve, hogy minél szélesebb körben, minél több család
kaphasson támogatást.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: tetszettek a javaslatok számára, azonban a közfoglalkoztatottakat nem javasolja kiemelni a többi dolgozó jászladányi lakos közül, a többi jászladányi lakos
elé helyezni.
Baginé Gavaldik Lívia: a közfoglalkoztatottak egységes támogatásban részesítésével nem ért
egyet. Elviekben egyetért azzal, hogy aki az átlagnál többet tesz, kapjon többet, de a bizottság
nem tudja ezt megítélni. Számára nagyon szimpatikus, hogy tűzifa támogatásban részesüljenek, vagy pl. a helyi brikettáló termékével. Az ünnepekre való tekintettel a nagycsaládosok, a
három vagy több gyermekesek, támogatását kívánja kiemelni.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: élelmiszercsomagot lehet-e vásárolni ebben az évben, aminek a
felhasználása a jövő évben volna?
Lóczi István: lehet, hogy nem hangsúlyozta kellő mértékben, de ezek a támogatások természetbeni juttatások, vásárlási utalványok, bonok lennének. Azoknál a jászladányi kereskedőknél lehetne beváltani, akik vállalják.
Drávucz Katalin polgármester: a természetbeni juttatásként azonban több ezer élelmiszercsomagot elkészíteni, szétosztani, sőt közbeszerzési eljárást lefolytatni december 31-ig felhasználni, illetve elszámolni, lekönyvelni nem lehetséges. Ezért javasolja, hogy helyi vállalkozásokat keressenek meg levélben, élelmiszer boltokat, tüzép telepet, gyógyszertárat, hogy
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vállalják-e a bon beváltását, és szerződést kellene kötni velük. Sok munka van ezzel is: vállalkozókat megkeresni, szerződést kötni, a bonokat legyártani 1000, 2000 forintos címletekben,
nyilvántartani, sorszámozni, lebélyegezni, szétosztani stb.
Szöllősi János: számítása szerint időarányosan október végéig 83 %-os felhasználásnál kellene tartani. Az igazságosság miatt utalvány, bon felhasználását javasolja, hogy szükségletük
szerint tudják felhasználni a családok. Kérdezi, ha marad pénzmaradvány ebből, azt vissza
kell fizetni az államnak? Érdeklődött a tűzifa akcióról, azonban az önkormányzat ebben nem
vehet részt. Akik főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytatnak, azok kapnak-e támogatást?
Bertalan László: visszakanyarodna az ülés elejére, ki kapna támogatást? Elhangzott, hogy 18
év alattiak és 65 év felettiek kapnának. Azonban azok a 18 és 65 év közöttiek, akik dolgoznak, de jövedelmük a minimálbér, vagy ahhoz közeli összeg, kaphatnak-e támogatást? Karácsony előtt ők is megérdemelnének egy csomagot. Kapjon minden jászladányi támogatást, a
25 millió forintot az 5700 főnek szét kellene osztani.
Dr. Bakos Beáta: szociális keret, nem lehet megmagyarázni, miért kapja egységesen mindenki.
Baginé Gavaldik Lívia: a szociális szempontok nem azonosak az érdem szerintiekkel.
Dr. Bakos Beáta: bővíteni lehetne azokkal, akik rokkant nyugdíjasok, fogyatékossági támogatásban részesülnek.
Bertalan László: javasolja, hogy a 18 és 65 év közöttiek közül azok kapjanak támogatást
akiknek valamilyen jövedelemhatár alatt van az egy főre jutó jövedelme.
Lóczi István: a helyi rendelet szerint önkormányzati segélyt 111.150 forint alatti jövedelemmel rendelkezők évente egy alkalommal nagyon indokolt esetben kérhetnek.
Dr Bakos Beáta bizottsági tag távozik a teremből, a bizottság tagjainak száma
4 főre csökken,azonban továbbra is határozatképes.
Baginé Gavaldik Lívia: Egyetért a 65 év felettiek, a 18 év alattiak támogatásával, a bon formával, mint természetbeni juttatással, a beváltóhely legyen helyi vállalkozó, aki évek óta itt
működik, nem ért egyet a fenyőfa ajándékozással, ösztöndíj, szociális szolgáltatásra lehet-e
felhasználni ezt a keretet.
Drávucz Katalin polgármester: feladat alapú finanszírozás van 2013-tól. Korábban lehetőség
volt, a keretből finanszírozni bizonyos feladatokat. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás
tervezett, és felhasznált összegét nézve 14 719 ezer forint megtakarítást eredményezett, mivel
200 főt sikerült bevonni a közfoglalkoztatásba mely 100 %-os finanszírozású. Csak a közfoglalkoztatásra tervezett 6 millió forint lett felhasználva, pedig sokkal több személyt sikerült
foglalkoztatni. Az átmeneti segélyből is 4 millió forint megtakarítást eredményezett, hogy
előző évben tartós élelmiszer csomagokat vásárolt az önkormányzat, ezzel és raklappal támogatva a rászorultakat. Ez a takarékosság teszi lehetővé, hogy a tél beálltával, ünnepek előtt
széles rétegeket lehessen támogatni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja, hogy minden
jászladányi állandó lakhellyel rendelkező, 65 év feletti személy egyszeri, természetbeni juttatásban részesüljön 5000 forint értékű bon formában, melyet 2014. november 24-28-ig lehet
átvenni a Polgármesteri Hivatalban? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és
a következő határozatot hozza:
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254/2014. (XI.5.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi 65 év feletti személyek egyszeri támogatása szociális keret felhasználásával

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága hivatalból, minden jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 65 év feletti személyt egyszeri, természetbeni juttatásban kívánja részesíteni 5000 forint értékű bon formában, melyet 2014. november 24-28-ig lehet
átvenni a Polgármesteri Hivatalban.

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

Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja, hogy a bizottság minden jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 18 év alatti gyermeket, közép vagy felsőoktatás nappali tagozatán tanuló fiatalt egyszeri, 3000 forint értékű természetbeni juttatásban részesíti bon formában, melyet 2014. november 24-28-ig lehet átvenni a Polgármesteri
Hivatalban.
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

255/2014. (XI.5.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi gyermek, fiatal egyszeri támogatása szociális keret felhasználásával

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága hivatalból, minden jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 18 év alatti gyermeket, közép vagy felsőoktatás nappali tagozatán tanuló
fiatalt egyszeri, 3000 forint értékű természetbeni juttatásban kívánja részesíteni
bon formában, melyet 2014. november 24-28-ig lehet átvenni a Polgármesteri
Hivatalban.

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

Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja, hogy a bizottság
minden jászladányi családnak lehetőséget biztosít 100-130 cm közötti lucfenyő díjmentes
igénylésére 2014. december 5-i határidőig. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:
256/2014. (XI.5.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Családok számára fenyőfa biztosítása szociális keret felhasználásával
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága kérelemre, minden jászladányi családnak lehetőséget biztosít 100-130 cm közötti lucfenyő díjmentes igénylésére 2014. december 5-i
határidőig.

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

Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi Karkusné Dósa Zsuzsanna módosító
indítványát, mely szerint külön juttatásként a közfoglalkoztatottak ne kapjanak támogatást,
melyet a bizottság 1 igen, 3 nem, 0 tartózkodással elutasította és az alábbi határozatot hozza:
257/2014. (XI.5.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága a közfoglalkoztatottak külön juttatására vonatkozó módosító javaslatot elutasította.

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

Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi az eredeti javaslatot, mely szerint
10000 forint külön juttatásban részesüljenek a közcélú foglalkoztatott személyek, melyet a
bizottság 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodással elfogad és az alábbi határozatot hozza:
258/2014. (XI.5.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága 10000 forint külön juttatásban kívánja részesíteni, a közfoglalkoztatott
személyeket, munkavezetőjük javaslata szerint.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 18/2013.
(XII.20.) számú a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet
7. § (5) alapján, hogy a bizottság minden jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 18 és 65
év közötti személyt egyszeri természetbeni juttatásban részesít bon formában, kérelemre a
rendelkezésre álló szociális keret erejéig, amennyiben az
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