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Készült: 2015.10.27-én 13,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –  

    Jóléti- Szociális Bizottság üléséről. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 

 

Napirend:  1.  Segélykérelmek elbírálása 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

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

megnyitja.  

Javasolom 1 napirendi pontot tárgyaljunk, a segélykérelmek elbírálását.  

 

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

 

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

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

A napirend tárgyalása előtt szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a szociális tűzifa 

pályázaton 68 m3t nyertünk. Összesen 650 eFt-tot szavazott meg a testület a szociális tűzifára, 

ezért még 12 m3-t tudunk vásárolni a 68 m3-hez, így összesen 80 m3 fát tudunk szétosztani. 

A kritériumok szigorodtak, a szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelemben 6 

feltétel van felsorolva, amit szigorúan be kell tartani. 

Felolvasom a 6 feltételt. 

(Szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

A kitöltött kérelmeket el kell tenni, és ha jönnek ellenőrizni, akkor be kell mutatni ? 

 

Kovács Tünde gyámügyi üi. 

Igen, csatolni kell a kérelmek mellé a jövedelemigazolásokat és külön listán mindenkinek alá 

kell írni, hogy átvette a tűzifát.  

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

A 68 m3 tűzifával kell elszámolnunk, szerintem ezt a mennyiséget december végéig ki kell 

osztani, a 12 m3-t csak jövőre. 

A kérelmeket nagyon át kell nézni és ellenőrizni, hogy a valóságnak megfelelő adatokat 

tartalmaz-e. 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Várjuk meg az igényeket és majd meglátjuk, hogy szükséges-e az egészet kiosztani, vagy 

sem. 

 

Varga Andrásné biz. tag 

A kérelmeket mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában tölti ki, írja alá, ezt el kell 

fogadnunk. 
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  1./ Napirend: Segélykérelmek elbírálása 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

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

 

Z á r t     ü l é s 

 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

A bizottságnak 399.000,-Ft-ja volt, ebből a kérelmezőknek szétosztottunk 90.000,-Ft-tot, tehát 

maradt még 309.000,-Ft-unk.  

34 kérelem érkezett be a  bizottsághoz, 16 fő részesült segélyben, 8 fő kérelme elutasításra 

került, a többiek tűzifát kértek, nekik a megfelelő formátumú kérelmet fogunk kiküldeni 

szociális tűzifára, amiben később fogunk dönteni. 

Van-e kérdés, hozzászólás ? 

 

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

és az ülést 14,45 órakor bezárja. 

 

 

kmft. 

 

 

 

            Körömi Kázmér 

                 biz. elnöke 

 


