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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDIJOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. július 26-án megtartott n y í l t ,
s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:
Seresné Lados Éva
Szöllősi János
Baginé Gavaldik Lívia
Karkusné Dósa Zsuzsanna
4fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Lovász Imre
Bertalanné Drávucz Katalin

jegyző
polgármester

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: 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 nem jelezte távolmaradását. Szöllősi Jánost felkéri a jegyzőkönyv
hitelesítésére.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Szöllősi Jánost
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 3 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

241/2016. (VII.26.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2016. július 26-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülésen Szöllősi Jánost jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a
meghívóban szereplő napirendi pontokat kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal
kiegészíteni azt?
Lovász Imre jegyző: javasolja, hogy 3. napirendi pontként, zárt ülésben tárgyalják meg a
Szociális Földprogram keretében támogatott családok kiválasztását, melynek előadója Zakar
Margit főelőadó.
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Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni 3. napirendi pont
felvételére a Szociális földprogram keretében támogatott családok kiválasztása Előadó, Zakar
Margit főelőadó? A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
242/2016. (VII.26.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
3. napirendi pont felvételére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a következő napirendi ponttal egészíti ki a zárt ülésének
napirendjét:
3./ Szociális földprogram keretében támogatott családok kiválasztása
Előadó: Zakar Margit főelőadó

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

Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2 nyílt és 2 zárt
napirendi pontból álló napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és
a következő határozatot hozza:

243/2016. (VII. 26.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Módosított napirend megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2016. július 12-i soron kívüli ülés módosított napirendjét a következőképpen fogadja el:

N a p i r e n d:
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István aljegyző
2./ Előterjesztés szociális földprogram projekt teljes megvalósulásának támogatására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

Z árt ülés
3./ Szociális földprogram keretében támogatott családok kiválasztása
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Előadó: Zakar Margit főelőadó
4./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek
elbírálása
Előadó: Ecsédi Emese előadó

1. N A P I R E N D I PONT
Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István aljegyző
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: az előadó Lóczi István aljegyző, aki nem tudott megjelenni. Írásban mindenki megkapta az előterjesztést. Van-e kérdés, az előterjesztéssel kapcsolatban?
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: érdeklődtek tőle többen, hogy az idén lesz-e beiskolázási támogatás azoknak, akik nem kapnak gyermekvédelmi támogatást?
Lovász Imre jegyző: igen lesz, a helyi rendelet tartalmazza. Kérelem benyújtásával kell kezdeményezni.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nem kötelező védőoltásokat forgalmazó cégtől
keresték meg, erről kíván rövid tájékoztatást adni. Bárányhimlő (2x8.200 forint), rotavírus, (2
x16.600 forint) és fertőző agyhártyagyulladás (meningococcus) elleni szereket ajánlottak. A
Jászságban is több településen az önkormányzatok támogatásként adják a csecsemőknek, kisgyermekeknek a szociális keret terhére. Érdemes volna-e felmérést végezni, hogy a szülők
igényelnék-e valamelyiket, érdemes-e foglalkozni ezzel, vagy kívánja-e a bizottság támogatni
a nem kötelező védőoltásokat.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: a kötelező védőoltások beadása is nagyon nehéz, sok szülő nem
tartja szükségesnek. Az oltások, hogy hatásosak legyenek kétszer, háromszor kell, hogy megkapják a gyerekek, adott korban, időben. Az ajánlott oltó anyagok nagyon drágák.
Lovász Imre jegyző: amennyiben a bizottság dönt a támogatásról, akkor azt a helyi rendeletben kell szabályozni.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: melyik betegség fordul elő többször Jászladányon? Esetleg azt kellene támogatni, vagy felmérni rá az igényt.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: különbséget tenne a betegségek súlyosságában, mivel a fertőző
agyhártyagyulladást ha idejében diagnosztizálják akkor sem biztos hogy meg lehet – a mai
napig is – gyógyítani. A rotavírus több esetben fertőz – jelenleg is van két gyermek a kórházban – azonban észrevehető, kezelhető. A bárányhimlő is kezelhető, és nagyon ritka a szövődményes előfordulása. Azonban arra még egyik gyártó sem vállalt garanciát, hogy hány évig ad
védettséget az oltóanyag. Ezek az oltóanyagok nagyon drágák, van ettől a forgalomban olcsóbb is, ezek szabadárasak.
Baginé Gavaldik Lívia: javasolja, hogy szeptemberben az iskolakezdés után keressék meg a
8. osztályosok szüleit, hogy igénylik-e.
Szöllősi János: lehetne e, hogy gyógyszertámogatásként az oltóanyag árának 50 %-át megkaphatják?
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Lovász Imre jegyző: helyi rendelet szerint számlát, és orvos által kiállított orvosi vény másolatát kell a kérelem mellé csatolni, amely alapján erre nincs lehetőség.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: sokan csak akkor fogják kérni, ha díjmentes lesz.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: a Móra Ferenc Általános Iskolában vállalja a 8. osztályosok felmérését. A rotavírus elleni védőoltás évente hány gyermeket érintene?
Karkusné Dósa Zsuzsanna: ebben a félévben 42 gyermek született, és 6-24 hetes korukig
kell a védőoltásokat megkapniuk.
Baginé Gavaldik Lívia: nézhetjük a rászorultságot úgy is hogy veszélyeztetettek a koraszülöttek. Esetleg ők „alanyi” jogon kaphatnák.
Lovász Imre jegyző: fel lehet keresni más gyártó céget is, árajánlat kérése végett.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi ki az aki elfogadja a szociális keret
felhasználásáról készült beszámolót, és a nem kötelező védőoltásokról szóló igényfelmérést,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

244/2016. (VII.26.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2016. július havi kifizetéséről
készült tájékoztatót a mellékelt táblázat szerint.
Továbbá a bizottság döntött arról, hogy felmérést kell készíteni az 1. és a 14.
évesek szülei között, a fertőző agyhártyagyulladás (meningococcus) elleni védőoltás igényéről, információt kell gyűjteni a rotavírus elleni védőoltások beszerzési lehetőségéről (milyen korosztálynak, hány ismétléssel, milyen beszerzési áron), hogy a 2016. szeptember 20-i ülésen dönteni tudjon a védőoltások
támogatásának lehetőségéről.

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

2. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés szociális földprogram projekt teljes megvalósulásának támogatására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: az előadó Major Ferencné alpolgármester, sajnos nem
tud jelen lenni. Írásban mindenki megkapta az előterjesztést. Felkéri Baginé Gavaldik Líviát
ismertesse a napirendi pontot.
Baginé Gavaldik Lívia: a 2015. évi szociális földprogram támogatására 1.100.000 forintot
nyert az önkormányzat, melyet 100.000 forinttal kiegészített. A program összesen 1.227.834
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