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                          Ikt.szám: 09/38-8/2020. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Humánügyi Bizottságának 2020. február 12-én 8.30 
órakor kezdődő rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: A Humánügyi Bizottság nyílt ülése 

 
Vajda Viktória elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy 7 tagból 7 jelen van, a 
bizottság határozatképes. Lenkei György napirendi pont előtt kéri a Bizottság tagjait, hogy a 
költségvetést nézzék át, amit a héten tárgyalni fog a képviselő-testület. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” szavazattal elfogadják a napirendi pontokat és azok 
sorrendjét, valamint döntenek arról, hogy az 1. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják. 
 

 
Napirendi pontok: 
 
1. Támogatási kérelmek                   (zárt ülés)  

Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető 
 

2. Gyermekvédelmi rendelet módosítás   
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági osztályvezető 
 

3. Felkérés sportkoncepció elkészítésére 
Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 
 

4. Egyebek  
 

 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
2.) Gyermekvédelmi rendelet módosítása 
 
dr. Kármán Gábor: Múlt ülésen volt egy olyan kérelem, ami speciális étkezésre vonatkozott, de 
nem szociális alapon. Vallásuk szerint sertéshúst nem esznek. Állandó csomagolás nagyon 
megterhelő a családnak. Szeretnék, ha az óvodában lehetne sertéshúsmentes étkezést 
biztosítani. Ehhez egy rendeletmódosításra lenne szükség. Ilyen esetekben, amikor nem 
egészségügyi problémáról, például ételallergia van szó, de a szülő vállalja a költségeket 
biztosított legyen az étkezés. Másrészről, ha valamilyen támogatásra jogosult, akkor megkapja 
a kedvezményt, de az eredeti árból kapja a kedvezményét és a fennmaradó különbözetet kell 
kifizetni. Innentől kezdve, ha bárki kér speciális étkeztetést az jogosult lesz.  
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Bartos Csaba: Ismerek olyan gyakorlatot iskolánál, hogy az a szülő, aki nincs megelégedve az 
étkezéssel vihet és meg tudja melegíteni sajátot. Ilyen esetben is igényelhető speciális étkezés? 
 
dr. Kármán Gábor: Bennem is megfogalmazódott, hogy egyéb ok a nem ízlik is lehet, de akkor 
több mint a dupláját kell fizetni. Nem tudjuk, hogy elindít-e valamilyen lavinát ez a mostani 
változtatást. Meglátjuk milyen egyéni kérelmek érkeznek.  
 
Vajda Viktória: Sok panasz érkezett a diétás étkezés beszállításra. Olyan panasz is, hogy nem 
volt tiszta, vagyis allergén volt benne. Még fogunk foglalkozni a gyermekétkeztetéssel.  
 
dr. Kármán Gábor: Az a kérdés, hogy az önkormányzatnak van olyan konyhája, ahol meg tudja 
valósítani a speciális étkezéshez a főzést? 
 
Ráczki Marianna: A bölcsőde konyhájában meg tudjuk oldani. A mennyiség a kérdés, 60 fő 
megoldható. Van egy elkülönített konyhánk, ott lehet a lisztérzékenyeknek főzni. Helyszín 
lenne rá. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

21/2020. (II. 12.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Humánügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 
alábbi rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Rendelet-tervezet 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…..) sz. rendelete 
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) sz. rendelet 

módosításáról 
 

1.§ 
A rendelet 16.§ az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 
(8) Speciális étkeztetésben részesíthető a gyermek amennyiben szakorvosi igazolással 
rendelkezik ételallergiáról vagy ételérzékenységről, intoleranciáról. A speciális étkeztetést az 
Önkormányzat az étkezést biztosító intézményen keresztül biztosítja.  
(9) A (8) bekezdésben foglaltakon felül egyéb esetekben akkor részesíthető a gyermek speciális 
étkeztetésben, amennyiben a szülő vállalja, hogy megtéríti a speciális étkeztetés díját. Abban 
az esetben, ha a gyermek állami normatív étkezési kedvezményben részesül a szülőnek vállalnia 
kell az általános étkeztetés térítési díja és a speciális étkeztetés díja közötti különbözet 
megtérítését.  
 

2.§ 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 Balogh Csaba Dr. Szinay József  
 polgármester jegyző 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Vajda Viktória 
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3.) Felkérés sportkoncepció elkészítésére 
 
Vajda Viktória: Korábban már tárgyaltuk, hogy lesz szükség ilyenre. Legfrissebb 2014-ig volt 
érvényes. Sokat változott a lakosságszám, az infrastrukturális adottságok és a jogszabályi háttér 
is. A készülő koncepciónak több szempontot figyelembe kell venni. Szeretném, ha felkérnénk 
Jakus-Kruchió Évit, hogy menedzselje ezt a feladatot. 
 
Jakus-Kruchió Évi: Sok város sportkoncepcióját átolvastam. Aljegyző úrtól szeretnék majd 
segítséget kérni, hogy milyen rendelet van arról, milyen sportot biztosít a város. A korábbi 
sportkoncepciót Horváth László GSE elnök írta. Sok szó esik benne a GSE-ről. Amiben a 
segítségeteket kérem, hogy milyen feladatokat vállal a bizottság. Például van egy sportoló, aki 
szeretne elmenni egy edzőtáborba, arra a kérelem ide érkezzen be, vagy hogyan szeretnénk? 
Hogyan támogatjuk a versenysportolókat?  
 
Lenkei György: Eddig is volt erre példa. Közvetlen a Bizottsághoz forduljon. Egy kiváló gödi 
sportoló nem biztos, hogy GSE színeiben versenyez. A gödi sportélet szervezésére a GSE van 
megbízva.  
 
Jakus-Kruchió Évi: Sajnálom, hogy Lőrincz László nincs itt, mert mondta, hogy ezen szeretne 
változtatni. Szeretnék a GSE működését kicsit szabályozni. Ezt rendeletben tudjuk korlátozni, 
a koncepcióban nem. 
 
Csányi József: Tömegsportot külön lehetne választani a GSE-től.  
 
Hlavács Judit: Támogatom, hogy tömegsportba nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Meg kellene 
jelenni a koncepcióban, hogy ne csak a versenysport legyen jelen.  
 
Jakus-Kruchió Évi összegzi milyen változtatásokat szeretne bevenni a koncepcióba és kéri a 
további javaslatokat jelezzék felé.  
 
Lenkei György: Érdemes lenne a strandot is bevenni. Hangsúlyosabban ki lehetne használni a 
Duna-partot. Teremszűke a legnagyobb gond, a teremhasználatban feszültség van. 
 
Erdélyi Kamilla: Jó lenne a gyerekeknek olyan sportolási lehetőséget biztosítani, ami nem 
versenysport.  
 
Jakus-Kruchió Évi: Ehhez rendeletbe elő kellene íni, hogy minden szakosztálynak kell lenni 
tömegsportnak. 
 
A bizottság tagjai egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

22/2020. (II. 12.) sz. HB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Humánügyi Bizottsága felkéri Jakus-Kruchio Éva bizottsági 
tagot Göd Város Sportkoncepció kialakításának koordinálására, a részfeladatok 
összefogására, szaktanácsadásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Vajda Viktória HB elnök 
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Egyebek 
 
Vajda Viktória: Könyvtártól érkezett igény álláshelyre. Ezt még át kell dolgozni, később fogjuk 
visszahozni. Illetve Csaba írt, hogy civil szervezetek kérnek művészeti területről támogatást. 
Érkezhetnek kluboktól, civil szervezetektől támogatási kérelmek, erre eddig is volt elkülönített 
keret. Március 31-ig lehet pályázni. Gaude kórus is jelezte, hogy lesz egy jubileumi koncert. 
Egy kérvénynek mindenképp be kell érkezni, ami alapján mérlegelni tudunk. 
 
 
Vajda Viktória elnök megköszönte a bizottság munkáját és a részvételt, majd az ülést bezárta.   

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Vajda Viktória      Lenkei György  
        elnök                        jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 


