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Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2015. október 14-i k i b ő v í t e t t, s o r o s, n y í l t üléséről.

565/2015.(X.14.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználására

566/2015.(X.14.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jászladányi 65 év feletti személyek egyszeri támogatása szociális keret felhasználásával

567/2015.(X.14.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jászladányi gyermek, fiatal egyszeri támogatása szociális keret felhasználásával

568/2015.(X.14.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jászladányi 18 é 65 év közötti személye
egyszeri támogatása szociális keret felhasználásával

569/2015.(X.14.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Családok számára fenyőfa biztosítása szociális keret felhasználásával

570/2015.(X.14.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jászladányi
Fiatalok
Továbbtanulását
Segítő Alapítvány,
alapító okiratot
módosító okirat elfogadására

571/2015.(X.14.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jászladányi
Fiatalok
Továbbtanulását
Segítő Alapítvány Alapító okiratának
módosítására egységes szerkezetben

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. október 14-én megtartott
k i b ő v í t e t t, n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:
Seresné Lados Éva 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
Lovász Imre

polgármester
jegyző
alpolgármester
aljegyző

Bertalan László
Gyárfás Lajos

képviselő
képviselő

N yílt ülés napirendi pontjai:
3./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
4./ Javaslat szociális keret felhasználásra
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
5./ A Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány, alapító okiratának módosítása
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

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

Seresné Lados Éva elnök: Lóczi István távolléte miatt felkéri Zakar Margitot, ismertesse a
napirendi pontot.
Zakar Margit: 2015. évben a szociális keret 63.224 ezer forint, melyből a felhasználás jelenleg 26.697 ezer forint. A mellékelt kimutatás tartalmazza a szeptember hónapban felhasznált
ápolási díjat, melyet egy fő kap, a lakhatási támogatást (679 ezer forint), a gyermekétkeztetést (50 ezer forint), két negyedéves szemétszállítási díj támogatást (2.290 ezer forint),
gyógyszertámogatást (145 ezer forint), iskoláztatási támogatást (324 ezer forint), temetési
támogatást (72 ezer forint), köztemetést (233 ezer forint), lakhatással összefüggő támogatást
(678 ezer forint). Összességében 42,23 %-os a felhasználása a szociális keretnek, mely 26.697
ezer forint.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

565/2015. (X.14.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

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

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

4. N A P I R E N D I PONT
Javaslat szociális keret felhasználásra
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
Seresné Lados Éva elnök: Lóczi István távolléte miatt felkéri Zakar Margitot, ismertesse a
napirendi pontot.
Zakar Margit: a hátralévő időszakban havonta a szociális keretből 3-3 millió forint felhasználás várható. A karácsony előtti támogatásra a számításaik szerint 30 millió forint áll rendelkezésre. A tavalyi évben alanyi jogon kaptak a 18 év alattiak 3000 forintot, a 65 év felettiek
pedig 5000 forintot. A 18-65 év közötti korosztály pedig 6000 forintot kapott. A nyilvántartás
szerint 65 év felett 831, 18 év alatt 1223, 18 és 65 év között pedig 3502 lakos él Jászladányon.
Ezzel a létszámmal és a tavalyi támogatási mértékkel számolva összesen 26.736 ezer forint
lenne a felhasználás. Fenyőfajuttatásra 1 millió forintot terveztek. Kéri a bizottságot, hogy
döntsenek a szociális keret felhasználásáról, hogy a Polgármesteri Hivatalnak legyen ideje a
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lebonyolításra. Szükséges döntést hozni arról is, hogy a 18 év fölötti, de még tanulók melyik
kategóriába, sorolhatók, illetve a szociális otthon lakói kaphatnak-e, támogatást.
Lajkó Terézia jegyző: hatályos települési támogatásról szóló rendelet 5. § (3) bekezdés úgy
fogalmaz, hogy „a település területén működő idősek otthonában lakó, teljes ellátásban részesülő gondozottak részére egyéni kérelem, egyéni elbírálás alapján minden körülmény figyelembevételével adható támogatás” Ezt ebben az esetben is alkalmazni szükséges. Kérelmet
szükséges beadniuk.
Zakar Margit: milyen határidőkkel lehet tervezni, illetve az „állandó jászladányi lakos” milyen időpontra legyen meghatározva?
Drávucz Katalin polgármester: javasolja a határozathozatal napját, vagyis a mai napot meghatározni, hogy aki ezen a napon állandó jászladányi lakos, az legyen jogosult a támogatásra.
Javasolja továbbá, hogy a 18 év feletti de még tanuló személyek is a 18-65 év közötti kategóriába kerüljenek.
Baginé Gavaldik Lívia: a 18 és 65 év közöttiek mekkora összeget kapjanak?
Drávucz Katalin polgármester: az elmúlt évben úgy volt meghatározva, hogy a „kérelemre a
rendelkezésre álló szociális keret erejéig”. Ezért először az alanyi jogúak támogatását kell
kiszámítani, és utána a jogos kérelmek alapján lehet meghatározni a személyenkénti támogatást. A 18 alatti és 65 év felettiek támogatási összege azonban még nincsenek meghatározva,
lehet javasolni más összeget is.
Baginé Gavaldik Lívia: véleménye szerint, ha a gyerekeket támogatják, azzal a családot,
tehát a 18-65 év közötti személyeket is támogatják.
Szöllősi János: korábban kellene a bónokat kiadni, hogy a felhasználása és az elszámolása is
meg legyen karácsony előtt.
Zakar Margit: a 18 év alattiaknak és a 65 év felettieknek korábban ki tudják adni, mert ehhez
nem kell kérelem az adatok rendelkezésre állnak.
Baginé Gavaldik Lívia távozik a teremből, a bizottság létszáma
4 főre csökken, továbbra is határozatképes marad.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi: hivatalból, minden 2015. október 14-én jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 65 év feletti személyt egyszeri, természetbeni juttatásban
kívánja részesíteni 5000 forint értékben, melyet 2015. november 16-19-ig lehet átvenni a Polgármesteri Hivatalban. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
566/2015. (X.14.) 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 2015. október 14-én jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 65 év feletti személyt egyszeri, természetbeni juttatásban kívánja részesíteni 5000 forint értékben, melyet 2015. november 16-19ig lehet átvenni a Polgármesteri Hivatalban.
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Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Lakosság helyben szokásos módon

Lajkó Terézia jegyző: maradjon a 18 év alattiaknak a 3000 forintos támogatás?
Drávucz Katalin polgármester: esetleg különbséget lehet tenni, hogy részesül-e rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben, vagy nem. Milyen kedvezményre jogosultak akik kapják a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt?
Ecsédi Emese: évente kétszer 5800 forint Erzsébet utalványt, ingyenes étkeztetést, mely havonta több ezer forint, ingyenes tankönyvet, kollégiumi ellátást.
Lajkó Terézia jegyző: javasolja, hogy 10 ezer forintot kapjanak azok, akik nem jogosultak
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi hivatalból, minden 2015. október 14-én jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 18 év alatti gyermeket, aki rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben nem részesül, egyszeri, 10.000 forint értékű természetbeni juttatásban kívánja részesíteni melyet 2015. november 16-19-ig lehet átvenni a Polgármesteri Hivatalban. A
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

567/2015. (X.14.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi gyermek, fiatal egyszeri támogatása szociális keret felhasználásával

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága hivatalból, minden 2015. október 14-én jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 18 év alatti gyermeket, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, egyszeri, 10.000 forint értékű természetbeni
juttatásban kívánja részesíteni melyet 2015. november 16-19-ig lehet átvenni
a Polgármesteri Hivatalban.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Lakosság helyben szokásos módon
Zakar Margit: 18-65 év közöttiek esetében mi legyen a kérelem leadásnak határideje, hogy a
fel lehessen dolgozni, és a bizottság is idejében tudjon dönteni? Megfelelő az lenne, ha november 6-ig adnák le a kérelmet, és november 9-én döntene a bizottság. Levásárlás határideje
pedig december 15-e lenne.
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Szöllősi János: időt kell biztosítani a fellebbezésre is.
Lajkó Terézia jegyző: egyszerűsített határozatok készülnek, akkor nincs fellebbezési idő.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a 5/2015.II.23.) számú a települési támogatásról
szóló helyi rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja alapján, minden 2015. október 14-én jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 18 és 65 év közötti személyt – aki nem rendelkezik gyermekvédelmi kedvezménnyel – egyszeri természetbeni juttatásban részesít kérelemre, a rendelkezésre álló szociális keret erejéig, amennyiben az egy főre jutó jövedelme nem éri el a
nettó 111.150 forintot, 2015. november 6-ig kérelemmel fordul az önkormányzathoz, és a
jövedelemigazolásokat mellékeli a kérelemhez.
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

568/2015. (X.14.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi 18 é 65 év közötti személye egyszeri támogatása szociális keret felhasználásával

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága a 5/2015.II.23.) számú a települési támogatásról szóló helyi rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja alapján, minden 2015. október 14-én
jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 18 és 65 év közötti személyt – aki
nem rendelkezik gyermekvédelmi kedvezménnyel – egyszeri természetbeni
juttatásban részesít, kérelemre a rendelkezésre álló szociális keret erejéig,
amennyiben az
− egy főre jutó jövedelme nem éri el a nettó 111.150 forintot,
− 2015. november 6-ig kérelemmel fordul az önkormányzathoz,
− jövedelemigazolásokat mellékeli a kérelemhez.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Lakosság helyben szokásos módon
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, minden jászladányi családnak lehetőséget biztosít 100-130 cm közötti magasságú lucfenyő díjmentes igénylésére 2015. november 6-i határidőig, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot
hozza:
569/2015. (X.14.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Családok számára fenyőfa biztosítása szociális keret felhasználásával

6

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága kérelemre, minden jászladányi családnak lehetőséget biztosít 100-130 cm közötti magasságú lucfenyő díjmentes igénylésére 2015. november 6-i határidőig.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Lakosság helyben szokásos módon

Dr. Bakos Beáta távozik a teremből, a bizottság 3 főre csökken,
továbbra is határozatképes.

5. N A P I R E N D I PONT
A Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány, alapító okiratának módosítása
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Major Ferencné alpolgármester: Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány,
alapító okiratának módosítása a Ptk. és a civil törvény előírásai miatt került napirendre, valamint arra tekintettel, hogy az alapítvány volt a pályázó a TÁMOP 3.3.9 számú „Észkerék tanoda” című pályázatban. A pályázati útmutató szerint az alapító okiratnak tartalmaznia kell,
hogy tanodát működtet, a pályázat lezárásáig. A másik szükséges módosítás az, hogy a pályázat miatt az alapítvány éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot ezért felügyelő bizottságot kell létrehozni. A felügyelőbizottság tagjait felkérték és előzetes egyeztetés után írásban
nyilatkoztak a tisztség elfogadásáról.
Az önkormányzat ügyvédei elkészítették a módosító okiratot, és az egységes szerkezetű okiratot is, melyekről egyenként szükséges határozni. Annyi módosítást szükséges eszközölni az
írásos anyaghoz képest, hogy az 5. § (8) pontjában az szerepel, hogy „az alapítvány éves beszámolóját a képviselő-testület hagyja jóvá” helyett, az „alapítvány éves beszámolóját a kuratórium hagyja jóvá és tájékoztatással él a képviselőtestület felé”.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a
Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány Alapító Okiratot módosító okiratát
azzal, hogy az 5. § 8. bekezdése „alapítvány éves beszámolóját a kuratórium hagyja jóvá és
tájékoztatással él a képviselőtestület felé”-re módosul? A bizottság 3 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

570/2015. (X.14.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány, alapító okiratot módosító
okirat elfogadására
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