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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDIJOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. december 13-án n y í l t , s o r o s
ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:
Seresné Lados Éva
Dr. Bakos Beáta
Szöllősi János
Karkusné Dósa Zsuzsanna
4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Lovász Imre
Major Ferencné
Lóczi István

jegyző
alpolgármester
aljegyző

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, ezért a bizottság határozatképes.
Karkusné Dósa Zsuzsannát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Karkusné Dósa Zsuzsannát. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja,
és a következő határozatot hozza:

585/2016.(XII.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2016. december 13-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági
ülésen Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: az írásbeli meghívót és a napirendi pontokhoz tartozó
előterjesztéseket mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban szereplő napirendi pontokat
kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal kiegészíteni azt?
További hozzászólás javaslat nem érkezik.
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Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2 nyílt és az 3 zárt
napirendi pontból álló napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és
a következő határozatot hozza:

586/2016.(XII.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2016. december 13-i soros ülés 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./ Ozoróczky Mária Szociális Központ mosodai gép vásárlási kérelme
Előadó: Lóczi István aljegyző

Z árt ülés
3./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek
elbírálása
Előadó: Ecsédi Emese előadó
4./ A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Zakar Margit előadó
5./ Előterjesztés családok kiadásainak mérsékléséről szóló év végi települési támogatás kapcsán beérkezett méltányossági kérelem elbírálására
Előadó: Lovász Imre jegyző

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 elnök: felkéri Lóczi István aljegyzőt ismertesse a napirendi pontot.
Lóczi István: a téli szünetben (7 nap) is folyik a gyermekek kötelező, étkeztetése. A kérelmek
beérkeztek, átlagosan naponta 100 főnél valamivel többen jelentkeztek. Összesen 830 adag
ételt igényeltek. Fölvette a kapcsolatot a Hód Kereskedelmi Kft-vel aki választékosan tudja
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biztosítani az ételeket. A napi 570 forint értékű ételt úgy tudja összeállítani, hogy különböző
gyümölcsökkel egészíti ki, mellyel a teljes értékű menünek is megfelel. Az ebédeket a NÜVI
Kossuth Lajos úti telepén fogják kiosztani naponta. A szociális keret felhasználása: folyamatosan fizetik ki a kereskedőknek az év végi – családok kiadásainak mérséklésre szóló telepítési támogatásokat. Gonda Zoltánné pontos adatot nyújtott a keret felhasználásáról, mely
52.931.000 forint. Jelenleg 6 millió forint a rendelkezésre álló keret, melyből 300.000 forint
értékben élelmiszer csomagot kíván vásárolni a január havi segélyezéshez, és az év végi családok kiadásainak mérséklésre szóló települési támogatásokkal sem számoltak még el teljes
mértékben. A mai napon a fenyőfák is megérkeztek. Év végére jelen pillanat szerint megtörténik a szociális keret teljes felhasználása.
A nagymértékű, év végi családok kiadásainak mérséklésére szóló települési támogatás ellenére is több mint 30 kérelem érkezett a bizottsághoz. Javasolja a jövő évben a település támogatási rendelet felülvizsgálatát, melyben korlátozni ajánlja a havonta igénybe vehető támogatások számát vagy összegét.
Szöllősi János: a téli szünetben felmerülő gyermekétkeztetés költsége szintén ezt a keretet
terheli?
Lóczi István: nem, azt állami támogatás fedezi teljes mértékben.
Szöllősi János: érkezett-e kérelem intézménytől a szociális keretből történő igénybevételre?
Lóczi István: nem érkezett, az óvoda kerítésének költségét már tartalmazza a felhasználási
tábla.
További hozzászólás javaslat nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi ki az, aki elfogadja a szociális keret
felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

587/2016. (XII.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2016. december havi kifizetéséről készült tájékoztatót a mellékelt táblázat szerint.

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

2. N A P I R E N D I PONT
Ozoróczky Mária Szociális Központ mosodai gép vásárlási kérelme
Előadó:
Lóczi István aljegyző

Seresné Lados Éva elnök: felkéri Müllerné Braun Erika intézményvezető asszonyt ismertesse az előterjesztést.
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Müllerné Braun Erika: az előző Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülésen kérésükre azt a
választ kapták, hogy több árajánlatot is kérjenek be ipari szárítógép vásárlással kapcsolatban.
Akkor elhangzott, hogy nem biztos még a szociális keret felhasználásának mértéke, lehet,
hogy a 2.400.000 ezer forinttól több is rendelkezésre fog állni. Három árajánlatot kaptak,
mely mellékelve lett az ülés anyagához. Ebből látható, hogy a legolcsóbb ajánlat a DANUBE
Hungária Kft-től érkezett. Az otthonnak a mosodája nagyon rossz állapotban van, az ágyneműk mosatása a miskolci Patyolatban történik, melynek díja havi 3-400.000 forint között van.
Jelenleg csak a gondozottak ruháját mossák az otthonban. Jövő év folyamán szeretnék kialakítani a jelenleg nem használt fűthető garázsban a mosoda helyét. Ennek a gépparkját szeretnék
megalapozni, és a jövő év folyamán teljes mértékben kialakítani. Akkor megszűnne a miskolci Patyolatban való mosatás. Amennyiben jól sikerül, akár még bérmosást is tudnának vállalni
az önkormányzat intézményei részére. Jelenleg a gondozottak ruháinak mosása történik az
intézményben, azonban a szárításra nincs megfelelő helyük. Ezért volna nagy szükség a szárítógépre. A DANUBE Kft árajánlata a legkedvezőbb, mivel bruttó 2.857.000 forint ajánlata
egy síkvasaló gépet is tartalmaz. Ha ezt a két gépet sikerül beszerezni, akkor jövőre már csak
a mosógép beszerzése marad, ami akár alapítványi támogatásból is megoldható lenne.
Lóczi István aljegyző: az üzembe helyezés költségét nem lehetne lefaragni a költségekből?
Müllerné Braun Erika: próbálkoznak vele, szerinte van rá esélyük. Ezeknek a gépeknek
élettartama 25 évre szól. Amennyiben nem elegendő mind két gép megvásárlására a szociális
keret, felajánlja, hogy a beszerzés ÁFA tartalmát az intézmény átvállalja.
Lóczi István aljegyző: a pénzügyi osztályvezetővel egyeztettek, és javasolta, hogy a szociális
keretet használják fel maximálisan, pontos adat nem áll rendelkezésre.
Szöllősi János: a szociális otthon átvételekor fel lett mérve az intézmény állaga. Ekkor nem
volt szó a mosókonyha kialakításáról. Nem áll összhangban a jelenlegi kérelemmel. Jelent-e
megtakarítást ez a beruházás. Másik kérdése, hogy előre kéri a gépek árának 80 százalékát.
Megbízható ez a Kft? A harmadik kérdése pedig, hogy a gépek villamos áram fogyasztása 32
kw/óra. Elbírja ez a rendszer?
Müllerné Braun Erika: fölmerült egy szociális keret felhasználás, és a gazdaságosság miatt
kérik ezeket a gépeket. Amennyiben nem készül el a beruházás, továbbra is Miskolcra kell
hordani a ruhákat mosatni, havi 3-400.000 forintért, tehát megtakarítást jelentene az intézménynek. A Kft olyan referenciával rendelkezik, mely alapján biztos, hogy nem fogja becsapni az otthont. A harmadik kérdésre válaszolva elhangzik, hogy a mosodának teljesen új
villamos és víz rendszert kívánnak kialakítani.
Szöllősi János: a szárítógép megvásárlását javasolja, és amennyiben a keret felhasználása
megengedi, akkor döntsenek a vasalógépről.
Seresné Lados Éva elnök: a szociális keret lehetősége miatt szintén a szárítógép megvásárlását javasolja a DANUBE Kft-től.
Dr. Bakos Beáta: javasolja, hogy a határozatban az szerepeljen, hogy amennyiben szociális
keret felhasználása megengedi, mind a két gépet vásárolják meg. Ha nincs rá lehetőség, akkor
csak a szárítógépet.
Seresné Lados Éva elnök: javasolja a legkedvezőbb ajánlat, a DANUBE Hungária Kft szárítógépre tett ajánlatának elfogadását, és egyetért Dr. Bakos Beáta javaslatával, hogy amennyiben lehetőség van a síkvasaló gép is kerüljön megvásárlásra.
Lovász Imre jegyző: a számítások szerint reális esélye van a teljes beszerzés szociális keretből történő fedezetére.
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