
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: 2015.01.26-án 14,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –  

   Jóléti- Szociális Bizottság üléséről. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 

 

Napirend: 1.  Segélykérelmek elbírálása 

2. Éves bizottsági munkaterv összeállítása 

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. Éves bizottsági munkaterv összeállítása 2. 

Kapcsolattartó beszélgetés az intézményvezetőkkel 3. Segélykérelmek elbírálása /zárt ülés/ 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: Éves bizottsági munkaterv összeállítása 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Összeállítottam az éves munkatervet, kérem a bizottság tagjait mondjanak véleményt.  

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Jónak tartom a munkatervet, havonta van ülés, javasolom fogadjuk el. 

 

Baranyi Endréné biz. tag 

Én is jónak tartom és elfogadásra javasolom a munkatervünket. 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

A munkatervünkben szerepel a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítés, védőnő tájékoztatója  

a munkájukról. Szeretnénk elvégeztetni a reprezentatív felmérést a hátrányos helyzetben 

lévők között, mert valótlan adatokkal adják be a kérelmeket. 

Kérem  a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a bizottság 2015. évi munkatervével. 

 

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

 

JÓLÉTI- SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

 

1/2015.(I.26.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a bizottság 2015. évi munkatervét és azt a jegyzőkönyvhöz 

mellékelt formában elfogadják. 
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     2./ Napirend: Kapcsolattartó beszélgetés az intézményvezetőkkel 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Kérem az intézményvezetőket mondják el, miben tudunk segíteni, milyen kéréseik lennének. 

A hátrányos helyzetű gyerekekről tudnak-e tájékoztatást adni.  

 

Lőke Jánosné óvoda vezető 

A hátrányos helyzetű gyerekekről tudunk tájékoztatást adni, de itt a hivatalban is pontosan 

megvan a létszám, a családok száma, mi a hivatal adataiból dolgozunk. 

 

Leskó Ferencné iskola igazgató 

A hivataltól kapott nyilvántartásból dolgozunk, mi nem vizsgáljuk megfelel-e valaki a 

hátrányos helyzetű előírásnak. 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Ha bármilyen családi probléma van, kérem jelezzétek a hivatal felé. 

 

Leskó Ferencné iskola igazgató 

Ha munkát talál a szülő, akkor 8 napon belül jelezni kell, de ez nem történik meg sajnos. A 

nyomtatványokat a gyermekvédelmihez kiküldjük 1 hónappal a lejárat előtt, ezzel is segítünk 

a családoknak.  

Szerintem jól működik a hivatal és az intézmény között a kommunikáció, a kapcsolat, nem 

kell változtatni semmin. 

 

Lőke Jánosné óvoda vezető 

Nagyon jó a kapcsolat a hivatallal, jól működik minden, szerintem se kell változtatni semmin, 

ha valami gond van jelzünk egymásnak. 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Köszönöm a megjelenést és a tájékoztatást. 

 

     3./ Napirend: Segélykérelmek elbírálása 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

A segélykérelmek tárgyalására zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Z á r t   ü l é s 

 

 

     4./ Napirend: Egyebek 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

31 segélykérelem érkezett a bizottsághoz, 135 eFt-tot osztottunk szét. 93.380,-Ft-unk volt, a 

többi a 2015. évi költségvetést terheli. 

Szociális bérlakást javasol a bizottság a testület felé, az Erzsébet tér 9.sz. alatt. 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt 

és az ülést 15,35 órakor bezárja. 

 

 

 

kmft. 

 

 

 

 

        Körömi Kázmér 

            biz. elnöke 
 


