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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
Készült:           Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2009.   április 21-i ülésén a  
                         Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:                   Szociális Bizottság nyílt ülése 
 
 
Lenkei György köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozat képességet és a nyílt ülést 
megnyitotta.  
 
A bizottság  4  igen - egyhangú – szavazati aránnyal, az alábbi napirendi pontot fogadta el  
 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
Dr. Kármán Gábor ismertette a javasolt módosításokat.  
 
 
A bizottság 4  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

90/2009.( IV. 21. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé az önkormányzat  

Szervezeti és Működési Szabályzat 5.sz. mellékletének módosítását az alábbiak szerint 
 

A Szociális Bizottság  feladat- és hatáskörei: 
 
1.) A bizottság dönt a szociális témájú helyi rendeletekben a hatáskörébe utalt ügyekben. 
 
2.) A hatáskörébe utalt  rendszeres  segélyek esetén évente felülvizsgálja a segélyezettek és tartásra  
kötelezettek hozzátartozói szociális helyzetét. 
 
3.) A bizottság véleményezését követően nyújtható be a testület elé valamennyi egészségügyi, és 
szociális kérdést érintő előterjesztés. 
 
4.) A képviselő-testület által a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzat figyelembevételével 
dönt a helyi támogatások odaítéléséről. A bizottság határozatát a szakelőadó döntésre előkészített 
anyaga alapján hozza meg. 
 
5.) A helyi szociális témájú rendeletben foglaltak szerint méltányosság alapján dönt a jövedelemhatárt 
meghaladó kérelmekről. 
 
6.) Gyakorolja a szociális segélykereten belüli előirányzat átcsoportosítási jogkört. 
 
7.) Dönt a városi szociális és egészségügyi intézményeinek szakmai dokumentumainak - különös 
tekintettel az SZMSZ, házirend,  alapító okirat, szakmai program, éves beszámoló - elfogadásáról. 
 
8.) Az intézményvezető javaslatára dönt az Alapszolgáltatási Központba történő felvételről és az 
intézményvezetővel közösen javaslatot tesz a térítési díjra. 
 
9.) Megszünteti a szociális intézményi jogviszonyát annak a személynek, aki a házirendet súlyosan 
megsérti. 
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10.) A bölcsődevezető javaslata alapján dönt az önkormányzati bölcsődébe történő felvételről, 
rendszeresen felülvizsgálja a felvettek további bennmaradásának jogosultságát. 
 
11.) A kollegális orvos véleménye alapján javaslatot tesz  az orvosi körzetek területére. 
 
12.) Az e célra elkülönített pénzalapból (céltámogatás) gondoskodik a hajléktalanokról. 
 
13.) Dönt a szociális helyzet alapján elbírálandó ösztöndíj pályázatokról. 
 
14.) Dönt az önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásának módjáról.  
 
15.) Javaslatot tesz az önkormányzati szociális és a piaci alapon hasznosított bérlakás bérének 
megállapítására, illetve módosítására. 
 
16.) Meghatározza a szociális helyzet alapján bérbe adandó lakásokra vonatkozó bérleti szerződés 
időtartamára vonatkozó szabályokat jogász ellenjegyzésével. 
 
17.) Javaslatot tesz a lakásokra vonatkozó pályázati feltételekre.  
 
18.) Javaslatot tesz minden önkormányzati lakást érintő szabályozásra és dönt a helyi rendeletben a 
hatáskörébe utalt lakásügyekkel kapcsolatos kérdésekben. 
 
19.) Dönt a bérlakásigénylők sorrendjének megállapításáról, illetve annak módosításáról a helyi 
rendelet alapján. 
 
20.) Dönt a lakásbérleti jogviszony folytatásáról, valamint gyakorolja a bérlőkijelölési jogot.  
 
21.) Dönt a bérlakásba bérlő által befogadni kívánt személyekhez való hozzájárulásról. 
 
22.) Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, a helyiségben folytatandó  
tevékenység esetenkénti meghatározásáról és a bérleti díjakról. 
 
23.) Elbírálja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbevételére beérkező vállalkozói pályázatokat. 
 
24.) Dönt a lakásigénylők részére értékesíthető, valamint a nem értékesíthető lakások kijelöléséről. 
Javaslatot tesz az értékbecslő által kimutatottak alapján az eladási ár mértékére. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Lenkei György, a bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
 

 
  Lenkei György     Szaszovszky Olga 
          elnök        jegyzőkönyvvezető 
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