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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának 
2020. augusztus 11-én 9.00 órakor kezdődő alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint  
 
Tárgy: A Szociális Bizottság nyílt ülése 
 
 
Az elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Ezt 
követően ismerteti a tervezett napirendi pontokat. 
 
A bizottság 3 „igen” – egyhangú - szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadják 
el. 
  
 
Napirendi pontok: 
 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
  Előterjesztő: Lenkei György elnök 
 

2. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
    Előterjesztő: Lenkei György elnök 
 

3. A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
        Előterjesztő: Lenkei György elnök 
 

4. Egyebek – Önkormányzati bérlakás kérelem     (zárt ülés)  
 

 
Napirendi pont tárgyalása:  
 
1. Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
 
Lenkei György tájékoztatta a bizottságot, hogy mivel ez egy új bizottság, a vonatkozó 
előírások szerint jegyzőkönyv-hitelesítő választása szükséges. Javasolja, hogy Csányi Józsefet 
válasszák meg erre a tisztségre. 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
1/2020. (VIII. 11.) sz. SZELB határozat 

 
Göd Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

Csányi Józsefet választja meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 

Felelős: Lenkei György elnök 
Határidő: azonnal 
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2.A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
 
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot, mely alapján új Bizottság állt fel a 
szociális ügyek intézésére: a Szociális Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság. Ennek okán 
szükséges átvezetni a változásokat a hatásköri szabályokon a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletben, melynek eredményeképp az elsőfokú hatósági 
hatásköröket fő szabályként a Bizottság gyakorolja. Mindezeken felül szükséges az értelmező 
rendelkezések között fogalmi pontosításokat végezni (különös méltánylást érdemlő eset, 
krízistámogatás, stb.), valamint indokoltnak mutatkozik a fűtési támogatás beadásának 
lehetőségét egész évre kiterjeszteni. A rendkívüli települési támogatás szabályozását indokolt 
rugalmassá tenni. A méltányosság gyakorlása ismét hangsúlyt kap a támogatási kérelmek 
elbírálásánál.  

 
A bizottság 3 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatokat hozta:  

 
 

2/2020. (VIII. 11.) sz. SZELB határozat 
 

Göd Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 
javasolja a képviselő-testület felé az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 

 

 

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (...) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Göd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja illetőleg (2) bekezdésében 
foglalt, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 32. § (1) 
bekezdés b) pontjában, valamint a 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
29/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdésének c) pontja helyére az 
alábbi szöveg kerül:  
„Az Önkormányzat rászorultság alapján differenciáltan nyújtja az ellátásokat, melynek során kiemelt 
figyelmet fordít a méltányosságra.” 
. 
 

2.§ 
(1) Az R. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt szöveg helyére az alábbi szövegrész kerül:  
„Göd Város Önkormányzat Képviselőtestületének szociális ügyekért felelős bizottsága: Göd Város 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában szociális ügyek intézésével felruházott 
bizottsága (továbbiakban: Bizottság) 
(2) Az R. 4.§ (7) bekezdésében foglalt szöveg helyére az alábbi szöveg kerül: 
„különös méltánylást érdemlő eset: olyan rendkívüli élethelyzet, amely a rászorulónak vagy közeli 
hozzátartozójának életét, testi épségét, létfenntartását közvetlenül veszélyezteti” 
(3) Az R. 4.§ az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
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„(8) krízistámogatás: olyan azonnali támogatási forma, amelyet rendkívüli élethelyzetben biztosíthat a 
Bizottság vagy a Polgármester, ha ennek hiánya a rászorulónak vagy közeli hozzátartozójának életét, 
testi épségét, létfenntartását közvetlenül veszélyezteti” 
 

3.§ 
(1) Az R. 5.§ (2) bekezdésében foglalt „Jegyző” megnevezés „Bizottság” megnevezésre változik.  
(2) Az R. 6.§ (2) bekezdésében foglalt „Jegyző” szövegrész törlésre kerül.  
 

4.§ 
Az R. 14.§ (5) bekezdésében foglalt „január-március vagy november-december hónapokban” 
mondatrész törlésre kerül.  
 

5.§ 
(1) Az R. 16.§ (5) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 
 „Rendkívüli támogatás egy kérelmező részére egy évben legfeljebb két alkalommal adható, 
amennyiben részesül ezen rendeletben foglalt rendszeres támogatásban, egyéb esetben legfeljebb 
három alkalommal.”  
(2) Az R. 16.§ (6) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Az egy évben adható rendkívüli támogatás összege – ide nem értve az adománycsomagok értékét – 
nem haladhatja meg a 150.000 Ft-ot háztartásonként.”  
 

6.§ 
Az R. 20.§ az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:  
„(5) A Bizottság különös méltánylást érdemlő esetben külön kérelemre vagy hivatalos tudomás esetén 
ezen §-ban foglalt jövedelemhatároktól, valamint a 26.§-ban foglalt feltételektől eltérhet.” 
 

7.§ 
Az R. 2. sz. melléklet 1. pontjában szereplő „Humánügyi Bizottsága” elnevezés „Szociális 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága” elnevezésre változik.  
 
 

8.§ 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 Balogh Csaba  Dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 

 
 
 
Felelős: Lenkei György elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
3. A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatot, 
mely alapján új Bizottság állt fel a szociális ügyek intézésére: a Szociális Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottság. Ennek okán szükséges átvezetni a változásokat a hatásköri szabályokon, melynek 
eredményeképp az elsőfokú hatósági hatásköröket fő szabályként a Bizottság gyakorolja. Mindezeken 
felül a Beiskolázási támogatás újra szabályozása a hatásköri szabályok változásán túl szükséges a 
támogatás összegének – a rendelkezésre álló keretösszeg alapján történő - meghatározása miatt. A 
méltányosság gyakorlása ismét hangsúlyt kap a támogatási kérelmek elbírálásánál.  
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A bizottság 3 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatokat hozta:  
 

 
 

3/2020. (VIII. 11.) sz. SZELB határozat 
 

Göd Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi rendelet-tervezet elfogadást. 
 

 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (...) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
Göd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetőleg (2) bekezdésben 
foglalt, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
(továbbiakban Gyvt) 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat által 
nyújtható gyermekvédelmi ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 
szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdésének c) pontja 
helyére az alábbi szöveg kerül:  
„Az Önkormányzat rászorultság alapján differenciáltan nyújtja az ellátásokat, melynek során kiemelt 
figyelmet fordít a méltányosságra.” 
. 

2.§ 
Az R. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt szöveg helyére az alábbi szövegrész kerül:  
„Göd Város Önkormányzat Képviselőtestületének szociális ügyekért felelős bizottsága: Göd Város 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában szociális ügyek intézésével felruházott 
bizottsága (továbbiakban: Bizottság) 
 

3.§ 
Az R I. fejezet 2. cím alatt, valamint a II. fejezet alatt említett „Jegyző” megnevezések „Bizottság” 
megnevezésre változnak.  
 

4.§ 
Az R. 14.§ foglalt szövege az alábbi szövegre változik: 
„(1) Beiskolázási támogatásban az a gyermek részesíthető, akinek a szülője, illetőleg törvényes 
képviselője az oktatással kapcsolatos anyagi terheket, különös tekintettel a tanszerek vásárlására, 
szociális helyzete miatt megfizetni csak részben képes, illetőleg nem képes, és a család egy főre jutó 
jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, továbbá 
a gyermek alapfokú, vagy középfokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait. 
(2) A beiskolázási támogatás összegét – a rendelkezésre álló keretösszegen belül - gyermekenként 
számítva a Bizottság állapítja meg évente. 
(3) A beiskolázási támogatásra irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A 
benyújtási határidő minden tárgy év július 31.  
(4) A jogosultságról a Bizottság mérlegelési jogkörben dönt. 
(5) A Bizottság elutasítja a kérelmet, ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt határidőt elmulasztotta, 
vagy ha élet- és jövedelmi viszonyai nem felelnek meg az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek.  
(6) A megítélt támogatás összegének felvételére a szülő, illetve a törvényes képviselő jogosult. 
(7) Amennyiben a Bizottság indokoltnak tartja utólagos elszámolási kötelezettséget írhat elő a 
támogatásban részesülő számára. 
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5.§ 
 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Balogh Csaba  Dr. Szinay József 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
Felelős: Lenkei György elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

 
4. Egyebek 
 
4/1. Önkormányzati bérlakás iránti kérelem 
 
Az elnök javasolja ennek a napirendi pontnak az elhalasztását, mivel a lakásrendeletet is 
módosítani szükséges. A módosítás után a bizottság újra napirendre tűzi ezt a kérelmet. 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

4/2020. (VIII. 11.) sz. SZELB határozat 
 

Göd Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 
felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a lakásrendelet módosítása tervezetének 
kidolgozásáráról.  
 
Felelős: Lenkei György elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
4/2. Védőeszközök felmérése 
 
Lenkei György tájékoztatja a bizottságot, hogy több megkeresés is érkezett hozzá a gödi 
egészségügyi intézményektől a védőeszközökkel kapcsolatosan. Mivel az egészségügyi 
veszélyhelyzet júniusban megszűnt ugyan, de helyébe járványügyi készültség lépett, ezért 
fontos a rendelkezésre álló védőeszközökről a tájékozódás, valamint a vírus elleni védekezés.  
 
A bizottság 3 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatokat hozta:  
 

 5/2020. (VIII. 11.) sz. SZELB határozat 
 

Göd Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 
felkéri a jegyzőt, hogy közölje, milyen védőeszközök állnak az önkormányzat 
rendelkezésére, és milyen szabályok alapján használhatja fel azokat.   
 
Felelős: Lenkei György elnök 
Határidő: azonnal 
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6/2020. (VIII. 11.) sz. SZELB határozat 
 

Göd Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 
felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi intézkedéseket tegye meg a járványügyi készültség ideje 
alatt: 
 
- Tegye kötelezővé az ügyfelek részére az ügyfélszolgálaton lévő kézfertőtlenítő 

használatát.  
- Tegye kötelezővé az ügyfelek részére a szájmaszk használatát.  
- Fentieket írásban függessze ki az ügyfélszolgálaton. 

 
Felelős: Lenkei György elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
4/3. Emlékplakett elkészítése 
 
Lenkei György tájékoztatta a bizottságot, hogy a Semmelweis napon átadásra került Gödi 
Polgárok Egészségért Díj díjazottjai nem kaptak emlékplakettet. A városban immár 
hagyománnyá vált ennek átadása, ami azonban legutóbb elmaradt, mert nem készült ilyen 
plakett. 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatokat hozta:  
 
                                           

7/2020. (VIII. 11.) sz. SZELB határozat 
 

Göd Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 
felkéri a jegyzőt, hogy a „Gödi polgárok Egészségéért Díj” díjazottjai részére adandó 
emlékplakett elkészíttetéséről intézkedjen és azt a bizottsági elnök részére juttassa el. 
 
Felelős: Lenkei György elnök 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
4/4. Tájékoztató a bizottság pénzügyi keretéről 
 
Az elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy a megszűnt Humánügyi Bizottságtól az 1. sz. 
melléklet szerinti táblázatban szereplő pénzügyi keret került átvételre. 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett, az elnök megköszönte a bizottság munkáját és a 
részvételt, majd az ülést bezárta.  
 

 
K.m.f. 

 
 

 Lenkei György             Csányi József  
        elnök                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


