
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottság, 2011. szeptember 6-án, 14.00 órakor 
kezdődő nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti nyílt ülése 
 
 
Napirendi Pont Tárgyalása:   
 
 

1. Egyebek napirendi pont tárgyalása:  
 
 
Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása:   
 
Dr. Kárám Gábor: Elmondja, hogy a szociális törvény változott, mégpedig abban, hogy a gáz 
és távhő támogatást, eddig a MÁK-on keresztül történt, jelenleg ez a támogatási forma 
beépült a szociális lakásfenntartási támogatásba. Azonban a lakásfenntartási támogatásnak 
megemelték a jövedelemhatárát, a nyugdíj minimum 2.5 szerese. Köteles az önkormányzat az 
önkormányzat által nyújtott helyi méltányossági lakásfenntartási támogatásnál magasabb a 
jövedelemhatár. A helyi méltányossági lakásfenntartási támogatás az öregségi nyugdíj 
háromszorosa. A bizottság helyi lakásfenntarttási támogatásban részesíti azokat, akik egyedül 
élnek, öregségi nyugdíjban részesülnek, három vagy több gyermeket nevelnek, illetve azok, 
akik egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 300%-át.  
 
Lenkei György: Javasolja, hogy három vagy több kiskorú gyermeket nevelők esetében járjon 
a támogatás.   
 
Dr. Kármán Gábor: Elmondja, hogy aki normatív támogatást kap, az nem kap helyi 
lakásfenntartási támogatást.   
 
Lenkei György:  Ebben az esetben nem javasolja a „kiskorú” megnevezés használatát.  
 
 

213/2011.(IX.06.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága az önkormányzat által nyújtható szociális 
ellátásokról szóló 8/2004.(III.17.) sz. Ök. rendeletét az alábbiak szerint javasolja módosítani:  
 

1.§ 
 

(1) A rendelet 9.§ (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: 
„A Bizottság helyi lakásfenntartási támogatásban részesíti azon  
a) egyedül élő, öregségi nyugdíjban részesülő, vagy  
b) három vagy több gyermeket nevelő kérelmezőt,  
akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi  
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  300%-át, valamint nem jogosult az Szt. 38.§ (1) bekezdés a) vagy 



b) pontja szerinti minősülő lakásfenntartási támogatásra.  Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
kiszámítására az Szt. 38.§ (2)-(2c) bekezdése az irányadó.” 
 
(2) A rendelet 9.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezve. 
 
(3) A rendelet 9.§ (5) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: 
„A támogatás egy hónapra jutó mértéke: 2.500 Ft” 
 
(4) A rendelet 9.§ (6) bekezdése hatályon kívül helyezve. 

 
 

2.§ 
 

A rendelet 22.§ (3) bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„A 90 éven felüli ellátottak részére az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásai térítésmentesek, amennyiben 
havi rendszeres jövedelmük nem haladja meg a 100.000 Ft összeget. Amennyiben ezen összeget 
meghaladja, az ellátásért a térítési díj 50%-át kötelesek fizetni.” 
 

3.§ 
 

 Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 Polgármester Jegyző 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, jegyző 

 
A bizottság – 2 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 

214/2011.(IX.06.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága  25 db egészségügyi csomagot vásárol.  
Fedezete: közétkeztetés keret 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
A bizottság – 2 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
Miután több hozzászolás nem érkezett, az elnök megköszöni a bizottság munkáját és az ülést 
bezárja.  
 

K.m.f.  
 
 
 
Lenkei György        Kádár Benigna 
     elnök                  jegyzőkönyvvezető 


