JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.12.05-én 13,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –
Jóléti- Szociális Bizottság üléséről.
Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirend: 1. 80 éven felüliek és nagycsaládosok támogatása
Körömi Kázmér biz. elnöke
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Javasolom 1 napirendi pontot tárgyaljunk, a 80 éven felüliek és nagycsaládosok támogatását.
Van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a
javasolt napirendi ponttal.
A javasolt napirendi pontot a bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják.
1./ Napirend: 80 éven felüliek és nagycsaládosok támogatása
Mészáros Józsefné biz. tag
Először is el kellene dönteni, hogy milyen címszó alatt adjuk a támogatást.
Hány fő van 80 év feletti a faluban.
Kovács Tünde gyámügyi üi.
121 fő van 80 év felett a faluban.
Varga Andrásné biz. tag
363 eFt lenne, ha 3 eFt/fő összeget adunk a 80 év felettieknek, 274 eFt-unk maradna.
Mészáros Józsefné biz. tag
Véleményem szerint „80 éven felüliek egyszeri fűtési támogatása” – ilyen címszó alatt
mehetne a támogatás.
Körömi Kázmér biz. elnöke
Én is javasolom, hogy „80 éven felüliek egyszeri fűtési támogatása” – ilyen címszó alatt
menjen a támogatás. 121 főne 3.000,-Ft/fő összeggel számolva 363 eFt lenne a támogatás.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Jóléti-Szociális Bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot
hozzák:
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JÓLÉTI- SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
15/2016.(XII.05.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a 80 éven felüliek egyszeri fűtési támogatását és az alábbi
határozatot hozzák:
A bizottság javasolja a testületnek, hogy a községben élő 121 fő 80 éven felüli részére 3.000,Ft/fő összegű egyszeri fűtési támogatást nyújtson, összesen 363 eFt összegben.
Megbízzák a bizottság elnökét, hogy a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
Varga Andrásné biz. tag
Javasolnám hagyjuk meg a 274 eFt-tot, a nagycsaládosokkal most ne foglalkozzunk.
Mészáros Józsefné biz. tag
Maximum 40 családról lenne szó, ha 5 eFt-tot adunk minden családnak, az 200 eFt lenne,
javasolom kapják meg az 5 eFt-tot.
Kovács Tünde gyámügyi üi.
Javasolnék plusz 3 családot, akik soha nem kértek, beteg gyermekeket nevelnek, ők is
kapjanak támogatást. Ahol 2 beteg gyermeket nevelnek 10 eFt-tot, ahol 1-1 beteg gyermeket
nevelnek 5-5 eFt-tot javasolnék.
Körömi Kázmér biz. elnöke
Összefoglalva az elhangzottakat, maximum 40 nagycsaládos családonként 5 eFt egyszeri
fűtési támogatást kapjon, plusz 3 család összesen 20 eFt-tot (10 eFt + 5 eFt + 5 eFt).
A 274 eFt-ból a maradványunk 54 eFt lenne.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Jóléti-Szociális Bizottság tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot
hozzák:
JÓLÉTI- SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
16/2016.(XII.05.) h a t á r o z a t a
A bizottság tagjai megtárgyalták a nagycsaládosok egyszeri fűtési támogatását és az alábbi
határozatot hozzák:
A bizottság javasolj a testületnek max. 40 nagycsaládos részére 5.000,-Ft/család egyszeri
fűtési támogatást nyújtson /összesen 200.000,-Ft összegben/.
3 család részére összesen 20 eFt támogatást javasol.
Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé.
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Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: biz. elnöke
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt
és az ülést 13,40 órakor bezárja.
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Körömi Kázmér
biz. elnöke

