IX.
Iktatószám: 316-5/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2015. május 19-i s o r o s, n y í l t üléséről.

256/2015.(V.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására

257/2015.(V.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Napirend megállapítására

258/2015.(V.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználására

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. május 19-én megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:
Seresné Lados Éva bizottsági elnök
Baginé Gavaldik Lívia
Szöllősi János
Karkusné Dósa Zsuzsanna

4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Drávucz Katalin
Major Ferencné
Lajkó Terézia
Lovász Imre
Lóczi István

polgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző
osztályvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 4 személy jelen van, ezért a bizottság határozatképes. Dr. Bakos Beáta jelezte nem tud részt venni az ülésen. Karkusné Dósa Zsuzsannát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Karkusné Dósa
Zsuzsannát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

256/2015. (V.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2015. május 19-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Karkusné Dósa Zsuzsannát 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 ponton 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 három napirendi
pontból álló napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

257/2015. (V.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2015. május 19-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

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

Z árt ülés
2./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek
elbírálása
Előadó:
Ecsédi Emese előadó
3./ A gyermek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti 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 osztályvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lóczi Istvánt, ismertesse szóban a napirendi
pontot.
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Lóczi István: köszönti a jelenlévő bizottsági tagokat, jelenlévőket. Mint a kiküldött írásos
anyagban is látható, a májusi kifizetéseknél a méltányos ápolási díjban 1 személy részesül.
Lakás fenntartási támogatásban részesülők száma folyamatosan csökken, mely jelenleg 262
fő. Az önkormányzati lakhatási támogatottak száma 59 fő. Drávucz Ágnes tájékoztatása szerint 345 ezer forint Bursa támogatás került átutalásra. 96 fő közfoglalkoztatási programon
vesz részt, melynek összkiadásából 1 657 ezer forint volt az önkormányzatra jutó rész. A szociális keret felhasználása május hónap végéig összesen 11 309 ezer forint volt, mely időarányosan 41 % helyett 17,89 %-os. Tájékoztatni kívánja a bizottság tagjait, hogy a nyári gyermekétkeztetésre beadták a pályázatot, melyre az intézményektől 537 fő jelentkezett, reméli
sikeres lesz. A Ferihegy Kft-től kaptak levelet, melyben felajánlják az általuk gyártott, 400 gros tartósítószer nélküli konzervjeiket (rakott káposzta, székely káposzta, pacalpörkölt, stb.)
195-245 forintos nettó áron. Jelenleg 22-25 élelmiszer csomag van, azonban hamarosan pótolni szükséges.
Szöllősi János: úgy látja, nem időarányos a felhasználása a szociális keretnek. Nem érti mi az
oka ennek. A lakosoknak kevés az információjuk a segélyekről, vagy nincsenek tisztában a
lehetőségekről? Ha továbbra is ilyen alacsony lesz a felhasználás, ugyan az lesz a helyzet mint
az elmúlt év végén.
Lajkó Terézia jegyző: kéri a bizottság tagjai is szorgalmazzák a tájékoztatást. A honlapon is
megjelentették az új támogatási lehetőségeket.
Baginé Gavaldik Lívia: van olyan kiadás is, ami hirtelen fogja megnövelni a kiadást, pl.
szemétszállítási díjkedvezmény. A lakáshoz jutási támogatás is ilyen dömping jellegű. Az
étkeztetési támogatás is csak most indult, a támogatások kifizetése később fog történni. Sok
olyan dolog van, ami csak később fog megjelenni. Félév tájékán meg kell vizsgálni szükséges-e módosítani.
Lóczi István: minden kérelem melyet leadnak, iktatásra, majd feldolgozásra kerül. Megjelent
a Ladányi Hírekben is az új segélyezési formák ismertetése, azonban tavaly is jól esett az embereknek karácsony előtt a támogatás, hiszen nem csak azok kapnak, akik hétről hétre, sokszor kérik.
Seresné Lados Éva: hasonló a véleménye mint Lóczi Istvánnak, s talán év végén széles körben lehet támogatást nyújtani.
Lajkó Terézia jegyző: kéri, hogy a gyógyszer támogatási lehetőséget minél szélesebb körben
ismertessék az emberekkel.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő
határozatot hozza:

258/2015. (V.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2015. május havi kifizetéséről
készült tájékoztatót a mellékelt táblázat szerint.
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