
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: 2016.03.16-án 13,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott –  

    Jóléti- Szociális Bizottság üléséről. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív alapján 

 

Napirend:  1.  80 éven felülieknek segítségnyújtás 

                    2.  Segélykérelmek, szociális tűzifa kérelmek elbírálása 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

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

megnyitja.  

Javasolom 2 napirendi pontot tárgyaljunk, az első a 80 éven felülieknek segítség nyújtás  a 

második napirendi pontunk a segélykérelmek és tűzifa kérelmek, melyet zárt ülésen 

tárgyalunk. 

 

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

 

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

 

     1./ Napirend: 80 éven felülieknek segítség nyújtás 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Erről már többször beszéltünk, próbálunk segítséget nyújtani a községben élő 80 éven felüli, 

egyedül élő lakosoknak, akiknek nincs semmi segítségük.  

Felolvasnám a levelet, amit minden 80 éven felüli lakosnak kiküldene a bizottság. 

(A levél a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Mészáros Józsefné biz. tag 

Egyetértek, javasolom az Apci Hírekbe is tegyük bele a felhívást. 

 

Varga Andrásné biz. tag 

Egyetértek, csináljuk. 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a felolvasott levelet, adatlapot 

kiküldjük a községben lakó 80 éven felüli egyedülálló személyeknek, kb. 200 főről lenne szó. 

 

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

 

JÓLÉTI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

 

6/2016.(III.16.) h a t á r o z a t a 

A bizottság tagjai megtárgyalták a községben élő 80 éven felülieknek segítségnyújtás 

lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 

A bizottság a képviselő-testület jóváhagyásával megkeresi a községben élő 80 éven felüli 

egyedülálló lakókat segítségnyújtás felajánlásával. 



- 14    - 

 

 

 

Megbízzák a bizottság elnökét a határozatban foglaltakat terjessze a testület elé. 

 

Határidő: soron következő testületi ülés 

 

Felelős: biz. elnöke 

 

 

        2./ Napirend:  Segélykérelmek, szociális tűzifa kérelmek elbírálása 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

A kérelmek tárgyalása idejére zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

Z á r t   ü l é s 

 

 

Körömi Kázmér biz. elnöke 

Összefoglalva , 13 segélykérelem érkezett be, minden kérelmezőt javasol a bizottság 

segélyben részesíteni, 80.000,-Ft-tot javasolunk szétosztani.  

149 eFt-tal indultunk, 80 eFt-tot költöttünk, 69 eFt van még a tavalyiból + az idei keretünk. 

24 fő adott be tűzifa kérelmet, ebben nem döntöttünk, a következő ülésen térünk vissza a 

kérelmekre. 

 

 

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

és az ülést 14,50 órakor bezárja. 

 

 

 

kmft. 

 

 

 

        Körömi Kázmér 

            biz. elnöke 
 


