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Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. augusztus 25-én megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
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osztályvezető

6. N A P I R E N D I PONT
Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető

Baginé Gavaldik Lívia: felkéri Lóczi István igazgatási osztályvezetőt, ismertesse a napirendi
pontot.
Lóczi István: méltányos ápolási díjban továbbra is egy fő részesül, melynek 100 %-a az önkormányzatot terheli. Négy személy kapott települési segélyt, köztemetés egy esetben, 100
ezer forint volt. Lakhatási támogatásban 142 személy részesül, egységesen 3000 forintban
havonta. Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma jelenleg 194 fő. Szorgalmazni kívánják a gyógyszertámogatást, melyet évente 6 alkalommal lehet kérni. Kérik, hogy a bizottsági és képviselőtestületi tagok a lakosság körében ismertessék ezt a lehetőséget, már csak
azért is, mert sok a beteg a településen. Közfoglalkoztatásban 99 fő részesül. Összességében
19 192 ezer forint került felhasználásra ez idáig.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Baginé Gavaldik Lívia szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot
hozza:

432/2015. (VIII.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

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

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

7. N A P I R E N D I PONT
Javaslat Szociális földprogram projekt önerő biztosítására
Előadó: Baginé Gavaldik Lívia
Baginé Gavaldik Lívia: szóban kívánja előterjeszteni. A szociális földprogram 2015-ben is
folytatódik. A pályázat teljes összege 1200 ezer forint. A pályázaton az EMMI-től 1100 ezer
forint támogatást kapott az önkormányzat a projekt megvalósítására. Javaslom, hogy az önkormányzat a szociális keretéből biztosítsa a hiányzó 100 ezer forintot, így a projekt teljes
mértékben teljesülni tudna.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Baginé Gavaldik Lívia szavazásra teszi, ki támogatja a Szociális földprogram projekt teljes
megvalósulásához 100 ezer forint biztosítását, mely természetbeni juttatás formájában jut el a
földprogram keretében támogatottakhoz, az önkormányzat a 2015. évi szociális kerete terhére,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
433/2015.(VIII.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális földprogram projekt teljes megvalósulásának támogatására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága a Szociális földprogram projekt teljes megvalósulásához 100 ezer forintot
biztosít, mely természetbeni juttatás formájában jut el a kérelmet benyújtókhoz, az önkormányzat a 2015. évi szociális kerete terhére.

Erről értesül:
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