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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Humánügyi Bizottságának 2020. január 29-én 8.30 
órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
Tárgy: A Humánügyi Bizottság nyílt ülése 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
4. A Humánügyi Bizottság 2020. évi munkaterve 
 
Vajda Viktória ismerteti a bizottság 2020. évi munkarendjét. Elmondja, hogy a Képviselő-
testület éves tervéhez alkalmazkodva, illetve egyéb célkitűzéseket belefoglalva igyekezett 
összeállítani a főbb témákat, ezeket természetesen bővíteni lehet. Havonta egy szerdán tart a 
bizottság munkarend szerinti rendes ülést, ami a képviselőtestületi ülések előterjesztéseinek 
leadási határideje előtt két nappal kerül megtartásra. 

Kéri a bizottsági tagokat, illetve a hivatali osztályvezetőket, hogy a rendes bizottsági ülés előtt 
egy héttel legkésőbb küldjék meg a bizottság elnökének a napirendre javasolt témákat, kész 
előterjesztéssel.  

Lenkei György a kitüntetésekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy ezeknek az előkészítése 
hosszú folyamatot igényel, ebben benne van a javaslattétel kérése, és a Képviselő-testületnek 
is jóvá kell hagyni. kb. Szerinte 3 hónappal előre kell már beírni a naptárba ezeket.  

Hlavács Judit örül, hogy több koncepció is benne van a tervezetben, kérdése az, hogy lesz-
elég idő a tárgyalásukra? Szerinte ezek hosszú időt igényelnek, mivel több helyen is át kell 
futtatni, pl. a sportegyesületeken, orvosokon stb.  

dr. Kármán Gábor kérdése, hogy a koncepcionális július-augusztusi szünet csak a rendes 
ülésekre vonatkozik? A február 12-i ülésre betervezett „Helyi lakásrendelet felülvizsgálata” 
témát javasolja egy későbbi időpontra áttenni, mivel szerinte nem lesz kész addigra a rendelet. 

Vajda Viktória válasza: Igen, a szünet csak a rendes ülésekre vonatkozik. 

Bartos Csaba úgy tudja, hogy a sportkoncepció már készülőben van Lőrincz László 
alpolgármester által, kéri, hogy az Év Pedagógusa Díj előkészítése készüljön gondosan. 
Kérdése, hogy a Kék Duna üdülő hasznosítása belekerülhet-e a kulturális koncepcióba, és a 
kulturális rendezvények támogatása a bizottság munkatervébe? 

Vajda Viktória válasza: A Kék Duna üdülő még ne kerüljön a koncepcióba, a kulturális 
támogatások a munkarendbe ne kerüljenek bele, de a rendszerben lehet. 
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dr. Nagy Atilla tájékoztatja a bizottságot a civil szervezetek támogatásának menetével 
kapcsolatosan és Civil Tanács hatásköréről. 

Lenkei György elmondja, hogy az eddigi gyakorlat szerint a Civil Tanácshoz futottak be a 
támogatási kérések, de jó lenne, ha a bizottságok keretébe belekerülhetnénk olyan támogatási 
összegek, amelyek kifizetéséről saját hatáskörben rendelkeznek: pl. utazásokat, 
rendezvényeket tudnák ezekből finanszírozni. 

Hlavács Judit javasolja, hogy a jövő évre a bizottság találjon ki olyan koncepciót, rendeletet, 
ami alapján nyilvánosan meghirdetésre kerül, hogyan lehet pályázni eseményekkel erre a saját 
keretre. Jobban tudna bizottság dönteni, ha már előre látja a pályázatokat.  

Bartos Csaba szerint is létre kell hozni ezt a keretet, de nem kell minden bizottságnak ilyen 
keretet. A lényeg, hogy átlátható rendszert kell létrehozni.  

Vajda Viktória is támogatja az ilyen struktúra kialakítását, jó, ha a civilek is átgondoltan, 
előre terveznek. 

dr. Nagy Atilla elmondja, hogy a civil szervezetek januárban adják be kérelmeiket. Először 
megtörténik a formai bírálat, majd a kiszignálás ahhoz a bizottsághoz, akire tartozhat téma 
szerint. A Civil Tanács javaslatot tesz a támogatás összegére, amelyet ezek után a 
polgármester engedélyez. A nemhivatalos civil szervezetek kicsik, a kérdés, hogy azok hova 
fordulhatnak, ezt kell megbeszélni.  

Hlavács Judit szerint a pályázatok kiírása világos és jó megoldás lenne. Javasolja a civil 
szervezetek pályázati kiírásának ebben az évben történő kidolgozását, hogy jövőre már ebben 
a rendszerben kerüljön szétosztásra a civileknek szánt támogatás.  

Vajda Viktória javasolja, hogy szeptemberben „A bizottsági keret és Civil szervezetek 
támogatásának koncepciója” kerüljön bele a munkatervbe. 

Hlavács Judit szerint a Civil Tanács jogállását, működését kellene tisztázni, milyen 
szervezetek alkotják ezt a tanácsot, hogyan működik? Csak ezek után tud a bizottság dönteni 
bármilyen támogatásban is. Ennek utána kell járni, az esetleges beszámolókat, jegyzőkönyvet 
megkeresni. 

A bizottság 7 igen - egyhangú - szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

 
15/2020. (I. 29.) sz. HB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága 

 a bizottság 2020. évi munkarend tervezetét elfogadja az alábbiak szerint: 

Göd Város Önkormányzata Humánügyi Bizottságának 2020. évi munkarendje: 
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Február 12. 
„Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozása 
 
 
Március 11.  
Egészségügyi koncepció elfogadása 
A helyi lakásrendelet felülvizsgálata   
 
Április 15. 
A Gödi Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról szóló beszámoló 
Sportkoncepció elfogadása 
 
Május 13.  
Ifjúságpolitikai koncepció elfogadása 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 
A „Gödi Gyermekekért díj” és a „Gödi Polgárok Egészségéért díj” adományozása 
 
Június 17. 
Jegyzői beszámoló a hivatal tevékenységéről 
 

Július-Augusztus   SZÜNET 

 
Szeptember 16. 
Wigner Jenő és a Bursa Hungarica pályázatok kiírása 
A bizottsági keret és a Civil szervezetek támogatási koncepciójának kidolgozása 
 
Október 14. 
A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata 
Salkaházi Sára díj 
 
November 18.  
Városi ünnepségek 2021. évi tervezete 

 
December 9. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vajda Viktória elnök 
 

 
5. Női higiéniai termékek a segélycsomagokban 
 
Vajda Viktória ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a Bizottság állapítson meg egy 
keretet március hónaptól, negyedévre tervezve, amilyen értékben rendel női higiéniai 
termékeket. Amennyiben érkezik kérelem higiéniai csomagra, választható opció legyen a 
kérelmezőnek, hogy igényli-e ezt a kiegészítő terméket. A tárolása a hivatalban megoldható 
lenne, illetve esetleg az Alapszolgáltatási központ telephelyén is lehetne elhelyezni tartalékot,  
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amit a rászorulók kérhetnének. Felkéri Dénes Gáborné ügyintézőt, hogy nézzen utána a 
termékeknek, és a  beszerzésről is gondoskodjon. 

A bizottság 7 igen - egyhangú - szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

16/2020. (I. 29.) sz. HB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága 
Vajda Viktória bizottsági elnök javaslatát a női higiéniai termékek megrendeléséről 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 

A Humánügyi Bizottság úgy dönt, hogy 100 ezer forint értékben rendel női higiéniai 
terméket március hónapban, negyedéves felülvizsgálati időkerettel. A termékek a 
higiéniai segélycsomag opcionális részét fogják képezni. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Vajda Viktória elnök 
Forrás: 2020. évi költségvetés, „Adomány, higiéniai csomag” előirányzat 
 
 
Egyebek 
 
Értéktár Bizottsági munkacsoport 
 
Vajda Viktória elmondta, hogy várhatóan Képviselő-testületi döntés alapján az Értéktár 
Bizottsági hatáskör a Humánügyi Bizottságban marad, és javasolja a bizottságon belül egy 
munkacsoport megalakítását, melynek tagjai az érdemi munkát ellátják. Három főt javasol, és 
megkérdezi a tagoktól, hogy ki szeretne részt venni benne? 
 
A munkacsoportba 3 fő jelentkezett: Vajda Viktória, Lenkei György és Bartos Csaba. 
 

Miután több hozzászólás nem érkezett, Vajda Viktória elnök megköszönte a bizottság  
munkáját és a részvételt, majd az ülést bezárta.   

 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

 Vajda Viktória        Lenkei György  
        elnök                        jegyzőkönyv-hitelesítő 


