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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült:           Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2009. május 12-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     igen - egyhangú – szavazati aránnyal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el 
tárgyalásra, az alábbi sorrendben. 
 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 
1./Dunakeszi Kistérség – nyári napközis tábor 
 Előterjesztő: Lenkei György 
2./ Göd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója    
 Előterjesztő: Mikó Istvánné  
3./ Alapszolgáltatási Központ beszámolója a 2008. évi munkájáról 
 Előterjesztő: Mikó Istvánné 
 
4./ Egyebek 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./Dunakeszi Kistérség – nyári napközis tábor 
Lenkei György: ismertette az előterjesztést.  
 
Mikó Istvánné: mekkora összeget terveztek a költségvetésben?  
 
Lenkei György: javasolta, hogy a következő ülésen újra tárgyalják az előterjesztést.  
 
 
 
2./ Göd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója    
Lenkei György ismertette az előterjesztést. 
 
A bizottság 4  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

119/2009.( V. 12.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
elfogadta Göd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját. 

 
(koncepció mellékletben) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
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3./ Alapszolgáltatási Központ beszámolója a 2008. évi munkájáról 
Mikó Istvánné: ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság  4 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

120/2009.( V. 12.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
elfogadta az Alapszolgáltatási Központ 2008. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 
(beszámoló mellékletben) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Lenkei György SzB elnök 
    Mikó Istvánné intézményvezető 
 
 
4./ Egyebek 
 
4.1 Szociális foglalkoztatás szervezése 
Lenkei György: Dr. Lantos István üzemorvossal megállapodást kötöttek, hogy ő fogja a 
munkaalkalmasságot vizsgálni. Várhatóan július 1-től indul be a közhasznú foglalkoztatás. Az 
Alapszolgáltatási Központ több pályázata mellett a foglalkoztatás szervezésére is nyújtott be 
pályázatot. Olyan státuszt lehetett igényelni, melyet 100 %-ban támogatnak. A foglalkoztató irodát a 
Civil Tanács helyiségében kell elhelyezni. A napi irányítást, egyéb munkáltatói jogokat a bizottság 
végezné.  
 
Mikó Istvánné: a munkáltatói jogokat a Településellátó Szervezet gyakorolja.  
 
Dr. Kármán Gábor: a bizottság munkáltatói jogokat nem gyakorolhat.  
 
Lenkei György: a napi irányítást és beszámolást a bizottság felé kellene megtenni.  
 
Mikó Istvánné: a Munkaügyi Központ még mindig hiánypótlást kér. A közfoglalkoztatás 
szervezői státusz betöltésére meg kell nevezni a személyt.  
 
Lenkei György: továbbra is javasolja, hogy a bizottságnak, vagy akadályoztatása esetén az elnöknek 
számoljon be a közfoglalkoztatás szevező személy.  
 
Dr. Kármán Gábor: felhívta a figyelmet hogy a munkaügyi jogszabályok nem teszik lehetővé azt, hogy 
a munkavégzésre közvetlenül a bizottság adjon utasítást.  Közvetetten meghatározhat 
feladatcsoportokat az irányítás funkcióján belül, de konkrét utasítási joga csak a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának van. 
 
Dr. Nagy Atilla: a bizottság annyit tud elérni, hogy a Településellátó Szervezettől napi beszámolást 
kérjen. Az igazgató ezt a hatáskört továbbadhatja.  
 
Mikó Istvánné: ismertette a pályázatban rögzítetteket. A státuszt betöltő személynek oktatáson kell 
részt vennie, és 1 évig vállalják át a bérét.  
 
Lenkei György: javasolta, hogy ebben az esetben a legszorosabb együttműködés és a napi feladatok 
ellátásában elsődlegesen a bizottság álláspontja legyen a mérvadó. 
 
Mikó Istvánné: javasolta, hogy a munkaszervezési feladatokat egyeztessék a Szociális Bizottsággal. 
 
Lenkei György: javasolják a Településellátó Szervezet felé, hogy a koncepcionális kérdéseket 
(munkavégzés, munkaszerződés, munkaköri leírást) egyeztesse a bizottsággal.  
 
Dr. Nagy Atilla: a Településellátó Szervezet igazgatója átadhatja ezeket a jogokat.  
 
Dr. Kármán Gábor: a pályázatban a Településellátó Szervezetet bízták meg a közfoglalkoztatási 
feladatok megszervezésével, ez a pályázat része volt. 
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Lenkei György: véleménye szerint a bizottság dönti el, hogy a közmunkások milyen munkát 
végezzenek és hol.  
 
Csányi József: az igényekkel a képviselők vannak tisztában, ezért indokolt hogy a képviselőknek napi 
rálátása legyen a munkafolyamatokra.  
 
Lenkei György: amennyiben egy személyhez kötődik az irányítás, úgy az a mindenkori bizottsági 
elnök legyen.  
  
Dr. Kármán Gábor ismételten felhívta a figyelmet hogy konkrét utasítást nem adhat sem a bizottság 
sem az elnöke. Utasítási jogköre az intézményvezetőnek lesz. Az önkormányzatnak irányítási joga 
van a vezetőnek vezetési joga. Az irányítás koncepcionális és átfogó jellegű. Irányelveket adhat meg 
az általánosság szintjén. Természetesen ebbe benne foglaltatik a visszacsatolás is.  
 
 
A bizottság  4   igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

121/2009.( V. 12.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
felkéri a Településellátó Szevezet vezetőjét, mint a közcélú munkában részt vevők felett 

munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a munkavégzés megszervezésével kapcsolatos 
koncepcionális kérdésekben egyeztessen a Szociális Bizottsággal, különös tekintettel a 

munkavégzés helyszínére, a munkaszerződésekre, valamint munkaköri leírásokra. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Lenkei György SzB elnök 
 
 
 
4.2 Támogatási kérelem 
Lenkei György: ismertette a kérelmet.  
 
Javasolta, hogy bizottsági keretből 30.000.-Ft-ot biztosítsanak.  
 
A bizottság 4  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

122/2009.( V. 12.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
30.000.-Ft támogatást nyújt a „Jövőért 2007 

 a Cigányság Felemelkedésére és Támogatására Egyesület” 
 

A támogatás folyósítása együttműködési megállapodás alapján történik. 
 

Fedezet: bizottság kerete 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Lenkei György SzB elnök 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Lenkei György, a bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 
  Lenkei György     Szaszovszky Olga 
          elnök        jegyzőkönyvvezető 


	Nyílt ülés napirendi pontjai:
	  Lenkei György     Szaszovszky Olga


