
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: 2014.12.15-én 14,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –  

   Jóléti- Szociális Bizottság üléséről. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 

 

Napirend: 1.  Tájékoztató az eddig végzett munkáról 

2. Segélykérelmek elbírálása 

3. 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 eddig végzett munkáról 2. 

Segélykérelmek elbírálása 2. 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 eddig végzett munkáról 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Tájékoztatni szeretném a bizottságot, hogy a szociális tűzifa pályázaton 31 erdei m
3
 tűzifa 

vásárlását támogatta a minisztérium. A képviselő-testület 400 eFt saját erőt biztosított, mely 

45 m
3 

tűzifa vásárlására adott lehetőséget. Az optimális mennyiség 50 m
3 

tűzifa megvásárlása, 

ezért a bizottság a segélykeret terhére 115.620,-Ft-tal kiegészítette a rendelkezésre álló anyagi 

forrást.  

200 kérelem érkezett, 120 család kapott támogatást. Az eddigi évek mintája alapján kaptak fát 

a családok, de ez rossz minta volt, változtatni kell. 

Javasolom szigorúan a törvény által előírtak alapján kapjanak támogatást a családok, ne 

kapjanak olyanok, akik nem rászorultak. Ezzel a bizottságot és a testületet is szeretném 

megvédeni. 

600.000,-Ft-tot költöttünk a 70 éven felüliek karácsonyi csomagjára és minőségileg jobb 

termékek kerültek a csomagba, mint tavaly.  

A megmaradt csomagokat jó lenne, ha rászorult családoknak adnánk oda. 

 

Varga Andrásné gyámügyi üi. 

36 csomag van, amit nem tudtunk kiosztani. 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a megmaradt csomagokat 

rászorult családoknak osszuk szét. 

 

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

 

 

 



-  2  - 

 

 

 

JÓLÉTI- SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

 

5/2014.(XII.15.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a 70 éven felülieknek karácsonyi csomagjából megmaradt 

csomagok kiosztásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzá: 

A bizottság a megmaradt csomagokat rászoruló családok részére osztja szét.  

Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakról intézkedjen. 

 

Határidő: folyamatos 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Jövőre az SZMSZ-t és a szociális rendeletet is módosítani fogjuk. 

 

      2./ 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 

 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

26 segélykérelem érkezett be a bizottsághoz, 9 fő kérelmét elutasította a bizottság, 17 fő 

részére összesen 95.000,-Ft segélyt osztottunk szét. 

 

 

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

és az ülést 15,20 órakor bezárja. 

 

 

kmft. 

 

 

 

        Körömi Kázmér 

            biz. elnöke 


