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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
Készült:           Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2011. március 1-jei ülésén a  
                         Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:                   Szociális Bizottság nyílt ülése 
 
 
Lenkei György köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet és a nyílt ülést 
megnyitotta.  
 
Frey Lászlóné nincs jelen. 
 
 
Lenkei György: A Medicopter Alapítvány, mint az OMSZ Légimentő Kht. szerződéses támogatója kéri 
a bizottság támogatását kitűzött céljai megvalósításához.  
 
 
A bizottság 2 igen – egyhangú – szavazati aránnyal  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

42/2011. (III.01.) SZB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
10.000,- Ft támogatást biztosít a Medicopter Alapítvány (1113 Budapest, Karolina út 65.) 

részére. 
 

Bankszámlaszám: 11705008-20477873 
 

Fedezet: Szociális Bizottság kerete 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
Lenkei György: Javasolja az SZMSZ kiegészítését.  
 
 
A bizottság 2 igen – egyhangú – szavazati aránnyal  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

43/2011. (III.01.) SZB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. mellékletében a Szociális Bizottság feladat- és 
hatáskörei c. részt a következők szerint módosítja:  
a 12. pontot az alábbi szövegrésszel egészíti ki: … „és dönt az Albérlők Házába történő 
felvételről és az onnan történő elbocsátásról.” 
illetve új feladatokat állapít meg: 
„25./ Az élethelyzetet mérlegelve dönt az 50 l-es hulladékgyűjtő edények használatának 
engedélyezéséről.” 
„26./ Fogadja a közmunkával kapcsolatos igényeket és koordinálja a munkájukat.” 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 



 25

 
 
Lenkei György: Külön köszönti Sipos Richárd képviselő urat és ismerteti a „Krízisalap” c. 
előterjesztést. Lenkei György véleménye szerint az önkormányzat üzletszerű tevékenységet nem 
folytathat. Azért nem lehetne támogatni a lakáskrízisbe került embereket, mert több alkalomról lenne 
szó. A jelzálogjog bejegyzését nem lehet rátenni az ingatlanra. Miután kamatmentes kölcsönt adna az 
önkormányzat, ezért veszteség érné. Ez aggályossá tenné a dolgot és a hűtlen kezelés okán is 
elgondolkodtató. Az, hogy a kérést a döntéshozó indoklás nélkül elutasíthatja, rendkívül aggályos, 
mert ellenőrizhetetlen lehetőségeket biztosít a döntéshozónak. Javasolja a bizottságnak, hogy 
utasítsa el a kérelmet. A lakáskrízisbe került embereket más módon szokta a bizottság segíteni, pl. 
adósságkezelési támogatás nyújtásával, amikor nagyon elcsúsznak a közüzemi számlák 
befizetésével. Mészáros Tamás végzi az adósságelemzést. Akkor adható a támogatás, ha a 
kérelmezőnek kevés a jövedelme, a tartozás 50.000,- Ft és 400.000,- Ft között van, meghaladja a 6 
hónapot, illetve vállalja a kérelmező, hogy a tartozós 25%-át befizeti. A maradék 75%-ot az 
önkormányzat megelőlegezi, de később visszakapja. A banki törlesztőrészlettel való elcsúszás 
nehezebb téma. Ingyenes jogsegély szolgálatot ad az önkormányzat, Dr. Nyitrai Judit ügyvédnő 
tárgyal a bankkal az átütemezés és a részlet ügyében is. Minden jogi részletet megragadunk, hogy 
segítsük az elmaradót.  
 
Sipos Richárd: A jogi állásfoglalás szerinte össze lett ollózva. Más településen volt már rá példa, hogy 
a lakáskrízisbe került embereket támogatta az önkormányzat, szintén egy állásfoglalás alapján. 
Szerinte megvalósítható lenne a támogatás. 
 
Lenkei György: Az APEH-nak is van egy állásfoglalása ezzel kapcsolatban, hogy mitől üzletszerű 
valami és mitől nem.  
 
 
A bizottság 2 igen – egyhangú – szavazati aránnyal  az alábbi határozatot hozta: 
 
 

44/2011. (III.01.) SZB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
nem tudja támogatni a lakáskrízisbe került embereket. 

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

K.m.f. 
 
 

 
 

 
 Lenkei György Benyó Paula 
 elnök jegyzőkönyv-vezető 
 
 


