
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: 2015.02.23-án 13,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –  

    Jóléti- Szociális Bizottság üléséről. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 

 

Napirend:  1.  Tájékoztató az elmúlt hónap munkájáról 

                   2.  Kérés Baranyi Endrénétől 

                   3.  Segélykérelmek elbírálása 

                   4.  Egyebek 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 

megnyitja.  

Javasolom az alábbi napirendi pontokat: 1. Tájékoztató az elmúlt hónap munkájáról. 2. Kérés 

Baranyi Endrénétől. 3. Segélykérelmek elbírálása 4. Egyebek 

 

Van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak. 

 

A javasolt napirendi pontokat a bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják. 
 

     1./ Napirend: Tájékoztató az elmúlt hónap munkájáról 
 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Február 16-án volt egy rendkívüli ügyrendi és jóléti- szociális bizottsági ülés, amelyen a 

jóléti- szociális ülésen tárgyaltuk meg a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetet, amit február 28-ig kötelező megalkotni. 

Ezt az ügyrendi bizottság, a jóléti- szociális bizottság tagjaival és az ülésen jelen lévő 

képviselőkkel megvitattuk és a holnapi képviselő-testületi ülésre előterjesszük a képviselő-

testület elé.  

 

     2./ Napirend: Kérés Baranyi Endrénétől 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Kérés érkezett Baranyi Endrénétől, kéri a felmentését a bizottsági tagság alól, nem tudja 

tovább vállalni. 

Kérem fogadjuk el a lemondását. Köszönjük az eddig végzett munkáját Ágikának. 

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 

 

JÓLÉTI- SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

 

5/2015.(II.23.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai elfogadják Baranyi Endre Jánosné bizottsági tagságról való lemondását.  

Kérik a határozatban foglaltak tudomásulvételét. 
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Körömi Kázmér biz. elnöke 

Javasolom Varga Andrásnét bizottsági tagnak, beszéltem Irénkével, vállalja a tagságot. 

Van-e más javaslat, vélemény. 

Amennyiben nincs kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy Baranyi 

Endre Jánosné helyett Varga Andrásné legyen a bizottság külsős tagja. 

 

A bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 

 

JÓLÉTI- SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

 

6/2015.(II.23.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai egyhangúan egyetértenek Varga Andrásné külső bizottsági tagságával.  

Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

     3./ Napirend: Segélykérelmek elbírálása 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

A segélykérelmek elbírálása napirend tárgyalására zárt ülést rendelek el, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

Z á r t    ü l é s 

 

 

    4./ Napirend: Egyebek 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

17 kérelem érkezett be, a 17 kérelemből 14 kérelmet fogadtunk el, 3 kérelmező elutasításra 

került. 57 eFt-tot költöttünk, 42 eFt pénbeni támogatás, 15 eFt tűzifa segélyként került 

kiosztásra, ami a temetőben kivágott fából lenne kihordva. Amennyiben nem lesz megfelelő 

mennyiség, akkor a TÜZÉP-ről fogjuk biztosítani a fát, 2 q/fő, összesen 6 q tűzifa.  

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt 

és az ülést 13.30 órakor bezárja. 

 

kmft. 

 

        Körömi Kázmér 

             biz. elnöke 

 

 

 


