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426/2016.(X.11.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
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Szociális keret felhasználására

429/2016.(X.11.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szociális földprogram projekt teljes megvalósulásának támogatására

430/2016.(X.11.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jászladányi 65 év feletti személyek egyszeri támogatása szociális keret felhasználásával

431/2016.(X.11.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jászladányi gyermek, fiatal egyszeri támogatása szociális keret felhasználásával

432/2016.(X.11.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

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

433/2016.(X.11.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Családok számára fenyőfa biztosítása szociális keret felhasználásával
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDIJOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. október 11-én 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
Dr Bakos Beáta
Szöllősi János
Baginé Gavaldik Lívia
Karkusné Dósa Zsuzsanna
5 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Lóczi István
Bertalanné Drávucz Katalin
Major Ferencné

aljegyző
polgármester
alpolgármester

Tóth Imre
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Mezei Norbert

képviselő
képviselő
képviselő
osztályvezető

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat.
Megállapítja, hogy a bizottság minden tagja jelen van (5 fő), ezért a bizottság határozatképes. Baginé Gavaldik Líviát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot
hozza:

425/2016. (X.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2016. október 11-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági
ülésen Baginé Gavaldik Líviát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
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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?
Seresné Lados Éva bizottság elnöke javasolja, hogy 2. napirendi pontként, nyílt ülésben tárgyalják meg a szociális földprogram projekt teljes megvalósulásának támogatását melynek
előadója Major Ferencné alpolgármester
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni 2. napirendi pont
felvételét a szociális földprogram projekt teljes megvalósulásának támogatására szóló előterjesztést, melynek előadója Major Ferencné alpolgármester?
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

426/2016. (X.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
2. napirendi pont felvételére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a következő napirendi ponttal egészíti ki a nyílt ülésének
napirendjét:
2./ Előterjesztés a szociális földprogram projekt teljes megvalósulásának támogatására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

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

Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 3 nyílt és 2 zárt
napirendi pontból álló módosított napirendet? A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:

427/2016. (X.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Módosított napirend megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2016. október 11-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
Lóczi István aljegyző
Előadó:
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2./ Előterjesztés a szociális földprogram projekt teljes megvalósulásának támogatására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
3./ Javaslat szociális keret felhasználásra
Előadó:
Lóczi István aljegyző

Z árt ülés
4./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó:
Ecsédi Emese előadó
5./ A gyermekek 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 aljegyző
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lóczi István aljegyzőt, kívánja-e kiegészíteni az
írásban kiküldött előterjesztést.
Lóczi István aljegyző: az elmúlt időszakban megnövekedett a gyógyszer támogatási kérelmek száma, sokan kérik, szerencsére tudják biztosítani a támogatást. A Bursa Hungarica ösztöndíjat ebben az évben 22 személy kapta meg, melynek az átutalása ezt a hónapot terheli. A
szociális keret felhasználása 33,13%-os mely 19.746.238 forint.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi ki az, aki elfogadja a szociális keret
felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

428/2016. (X.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2016. októberi havi kifizetéséről készült tájékoztatót a mellékelt táblázat szerint.
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Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

2. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a szociális földprogram projekt teljes megvalósulásának támogatására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Major Ferencné alpolgármestert kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.
Major Ferencné alpolgármester: a pályázat megítélése előtt el kellett kezdeni a pályázatot. A
kérelemben 1.100.000 forint támogatást kértek, azonban kevesebb támogatást nyert az önkormányzat, csak 700.000 forintot. Ezért 400.000 forint önerőt szükséges biztosítani, hogy a
program teljes mértékben megvalósulhasson.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki támogatja a Szociális földprogram
projekt teljes megvalósulásához 400 ezer forint biztosítását, mely természetbeni juttatás formájában jut el a földprogram keretében támogatottakhoz, az önkormányzat a 2016. évi szociális kerete terhére, melyet a bizottság 4 igen 1 nem szavazattal elfogad és a következő határozatot hozza:
429/2016.(X.11.) 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 400 ezer forintot
biztosít, mely természetbeni juttatás formájában jut el a kérelmet benyújtókhoz, az önkormányzat a 2016. évi szociális kerete terhére.

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

3. N A P I R E N D I PONT
Javaslat szociális keret felhasználásra
Előadó:
Lóczi István aljegyző
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lóczi István aljegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Lóczi István: a szociális keret felhasználásáról készült kimutatás alapján látható, hogy a jelenlegi ütemben december 31-ig nem lesz felhasználva. Ezért azon rászoruló személyek, akik
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nem kapnak rendszeresen szociális segélyt, azok is részesülhessenek természetbeni (bon) települési támogatásban. Kigyűjtötték 2015. december 31-én Jászladányon élők létszámát,
melyből 18 év alattiak 1419 fő (közülük hozzávetőlegesen 1000 fő jogosult rendszeres gyermekvédelmi támogatásra), 18 és 65 év közöttiek 3437 fő, 65 éven felüliek pedig 926 fő, mely
összesen 5782 fő. Szükséges eldönteni, milyen határnappal fogadják el az életkorokat. A tavalyi évben a 18 év alattiak közül azok kaptak támogatást, akik nem jogosultak rendszeres
gyermekvédelmi támogatásra, a 65 év felettiek kérelem nélkül voltak jogosultak a támogatásra, kivétel ez alól a szociális otthonban lakók, akik a helyi rendelet szerint kérelemre kaphatnak támogatást. A másik támogatási forma, a fenyőfa igénylési lehetőség. Ehhez szükséges
felmérni az igényeket, illetve megkeresni azt aki biztosítani tudja a kért méretű, és mennyiségű fenyőt.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: mekkora szociális keret áll rendelkezésre?
Lóczi István: a jelenlegi felhasználást valamint az év hátralévő idejére a várható rendszeres
szükséglettel számolva kb. 25 millió forintot lehet felhasználni.
Baginé Gavaldik Lívia: javasolja, hogy a 65 év felettiek nagyobb támogatást kapjanak, mint
az elmúlt évben, mert az aktív korosztály a gyermekeik kapcsán is kap támogatást. A 65 év
felettieknek viszont nincs kiskorú gyermekük, és az is jellemző Jászladányra, hogy a nyugdíjak alacsonyak. Javasolja, hogy a 18 év alattiak és a 65 év felettiek egyformán, 8.000 forint
támogatást kapjanak.
Szöllősi János: Doktornő, a szociális otthonban lakók a gyógyszereket ingyen kapják?
Dr. Bakos Beáta: bizonyos gyógyszereket igen, de nem mindet. Jogszabály határozza meg a
gyógyszerek körét.
Baginé Gavaldik Lívia: ugyan ez vonatkozik a gyógyászati segédeszközökre is.
Bertalan László: javasolja, hogy 1.000 forintos bon ne legyen. A legyártása is olcsóbb lenne,
és a felhasználást nézve is logikusabb.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: akkor a legegyszerűbb forma az lenne, hogy
4.000 forintos bonok lennének legalább a 18 év alattiaknak, és a 65 év fölöttieknek. A kettő
közötti korosztálynál pedig majd a kérelmek elbírálásakor határoznák meg.
Szöllősi János: milyen határidő legyen meghatározva a kérelmek leadásánál, hogy feldolgozásukra is megfelelő idő maradjon?
Lóczi István: november 4-ét pénteki napot gondolták a kollégákkal.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a 18 év alattiaknak, és a 65 év fölöttieknek a
határozatok korábban elkészülhetnek, ezért a bonok kiadása is korábban történhetne.
Zakar Margit: javasolja, hogy november 15-től 18-ig történjen.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a 18 és 65 év közöttiek kérelmének beérkezése
után szükséges a bizottságnak ülésezni az elbírálásához, a támogatás összegének a meghatározásához, hogy a rendelkezésre álló szociális keretet felhasználják.
Lóczi István: javasolja bizottsági ülésnek a november 8-át, mely keddre esik.
Zakar Margit: ezen az ülésen dőlne el a bonok kiadásának az ideje is.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: szükséges meghatározni azt is, hogy meddig
lehet felhasználni, beváltani az üzletekben, boltokban, mivel az elszámolásnak is meg kell
történni az idén.
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Tóth Imre: a boltoknak két nap elég az elszámoláshoz, inkább legyen hosszabb idejük az
embereknek a felhasználásra. Javasolja, hogy december 18-ig lehessen beváltani.
Szöllősi János: a 18 és 65 év közöttiek a kérelem nyomtatványt mikortól vehetik át?
Zakar Margit: napokon belül készül egy tájékoztató levél ezekről a támogatásokról és ezzel
együtt minden háztartás kap egy kérelmet, és egy fenyőfa igénylő lapot. Nem kell bejönni
érte.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: most is célszerű meghatározni a dátumot, hogy pl.:
2016. október valamelyik napjától jászladányi állandó lakhellyel kell rendelkezni?
Zakar Margit: javasolja, hogy ez a fordulónap hó vége, vagy hó közepe legyen, mert technikailag könnyebb lebonyolítani.
Szöllősi János: legyen szeptember 30.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: igen, az elfogadható.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: a jövedelemhatár maradjon?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: azt a településtámogatási rendelet határozza
meg. A jövedelemigazolás utolsó hónapról szóljon, vagy a három utolsó hóról?
Zakar Margit: javasolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelem legyen.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi ki az, aki javasolja, hogy minden
2016. szeptember 30-án jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 65 év feletti személy egyszeri, természetbeni juttatásban részesüljön 8.000 forint értékben, melyet 2016. november 1518-ig lehet átvenni a Polgármesteri Hivatalban, és 2016. december 18-ig lehet felhasználni. A
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
430/2016. (X.11.) 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 2016. szeptember 30-án jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 65 év feletti személyt egyszeri, természetbeni juttatásban kívánja részesíteni 8.000 forint értékben, amelyet 2016. november 1518-ig lehet átvenni a Polgármesteri Hivatalban, és 2016. december 18-ig lehet
felhasználni.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Lakosság helyben szokásos módon
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi ki az, aki javasolja, hogy minden
2016. szeptember 30-án jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 18 év alatti személy aki
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, egyszeri, természetbeni juttatásban részesüljön 8.000 forint értékben, melyet 2016. november 15-18-ig lehet átvenni a Pol-
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gármesteri Hivatalban, és 2016. december 18-ig lehet felhasználni. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

431/2016. (X.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi gyermek, fiatal egyszeri támogatása szociális keret felhasználásával

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága hivatalból, minden 2016. szeptember 30-án jászladányi állandó lakhellyel rendelkező 18 év alatti gyermeket, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül, egyszeri, 8.000 forint értékű természetbeni juttatásban kívánja részesíteni melyet 2016. november 15-18-ig lehet átvenni a Polgármesteri Hivatalban, és 2016. december 18-ig lehet felhasználni.

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

Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi ki az, aki javasolja, hogy a települési
támogatásról szóló helyi rendelet alapján, minden 2016. szeptember 30-án 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, 2016. november 4-ig kérelemmel fordul az önkormányzathoz, jövedelemigazolásokat
mellékeli a kérelemhez. A kérelem hiánypótlására 2016. november 4-e után nincs lehetőség.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

432/2016. (X.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi 18 é 65 év közötti személyek 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 2016. szeptember 30-án
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,
− 2016. november 4-ig kérelemmel fordul az önkormányzathoz,
− jövedelemigazolásokat mellékeli a kérelemhez.
A kérelem hiánypótlására 2016. november 4-e után nincs lehetőség.
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