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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2012. március 22-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.  
 
 
Élelmiszercsomagok rendelése 
 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

64/2012.(III. 22.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
felkéri Dénes Gábornét, hogy a Frutt-a Di Verdura K ft-től (2132 Göd, Ady E. u. 4.) rendeljen 

meg 20 db élelmiszercsomagot a rászoruló családok r észére.  
 

Forrás: Átmeneti segélykeret 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló  rendelet módosítása 
 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2012.(III. 22.) sz. SzB határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
javasolja a képvisel ő-testületnek az alábbi rendelet-tervezet elfogadásá t. 

 
„Göd Város Önkormányzatának …./2012. (II.24.) sz. r endelete a gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól szóló 7/2004.(III. 17.) sz. rendelet m ódosításáról 
 

1.§ 
(1) A rendelet 21.§ (2) bekezdése helyére az alábbi szövegrész lép: 

„(2) A szolgáltatást a Gyermekjóléti Szolgálat a 13.§ (2) bekezdése alapján nyári napközis tábor 
formájában szervezi meg.” 

(2) A rendelet 21.§ (4) bekezdése helyére az alábbi szövegrész lép: 
 „(4) Az kedvezmény igénybevételéhez szükséges kérelmek a Gyermekjóléti Szolgálatnál nyújthatók 
be, a 13.§ (2) bekezdés foglalt jelentkezési határidőn belül. A kedvezményre való jogosultság 
megállapításához az Alapszolgáltatási Központ vezetője környezettanulmány alapján tesz javaslatot.” 
 

2.§ 
 

A rendelet az alábbi 2. sz. melléklete az alábbiak szerint változik: 
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 „.2. sz. melléklet 

 
Bölcsődei térítési  díjak: 
 
I. Étkezési térítési díj: 375 Ft/fő/nap 
 
Az étkezési személyi térítési díját az intézményvezető – a Gyvt. 150.§ (5) és (6) bekezdésében 
foglaltak figyelembe vételével -  állapítja meg. 
 
Az állami normatív kedvezményben részesülők esetén a Gyvt. 151.§ (5) bekezdésében foglaltak az 
irányadók.  
 
II. Gondozási térítési díj: 750 Ft/fő/nap 
A gondozási térítési díj havi összege 20 nap alapján  megállapított összeg.  
Amennyiben a szolgáltatás igénylője 12 napot ténylegesen nem veszi igénybe, úgy a soron 
következő havi gondozási térítési díja 50% mértékben csökken. 
 
A gondozási személyi térítési díj – a Gyvt. 150.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembe 
vételével - az alábbiak alapján csökkenthető: 
 
Amennyiben a díjfizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem összege 
a) 45.000 Ft alatt helyezkedik el, nincs gondozási térítési díj fizetési kötelezettség 
b) 45.001 Ft és 51.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 100 Ft/fő/nap 
c) 51.001 Ft és 55.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 200 Ft/fő/nap 
d) 55.001 Ft és 60.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 250 Ft/fő/nap 
e) 60.001 Ft és 65.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 300 Ft/fő/nap 
f) 65.001 Ft és 70.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 350 Ft/fő/nap 
g) 70.001 Ft és 75.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 400 Ft/fő/nap 
h) 75.001 Ft és 85.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 500 Ft/fő/nap 
i) 85.001 Ft és 100.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 600 Ft/fő/nap 
j) 100.001 Ft felett a fizetendő díj: 750 Ft/fő/nap 

 
Az étkezési, valamint a gondozási személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a 
Gyvt. 150.§ (3) bekezdésének c) pontjában foglalt mértéket.  
A jövedelemigazolásokkal kapcsolatban ezen rendelet 10.§-ban foglaltak az irányadók. 

 
3.§ 

Ezen rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
 
 Polgármester Jegyző” 

 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
Az önkormányzat által nyújtható szociális ellátások ról szóló rendelet módosítása 
 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2012.(III. 22.) sz. SzB határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
javasolja a képvisel ő-testületnek az alábbi rendelet-tervezet elfogadásá t. 

 
„Göd Város Önkormányzatának …./2012 (III.29.) sz. a z önkormányzat által nyújtható szociális 

ellátásokról szóló 8/2004.(III. 17.) sz. rendelet m ódosításáról 
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1.§ 
 

A rendelet 9.§ helyére az alábbi rendelkezések kerülnek: 
 

„9.§ 
Fűtési támogatás 

 
(1) A Bizottság fűtési támogatásban részesíti azon kérelmezőt, akinek háztartásában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 
egyedül élő öregségi nyugdíjban részesülő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át.  
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem részesíthető fűtési támogatásban 
azon kérelmező, akinek háztartásában élő személyek az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
értéket meghaladó vagyonnal rendelkeznek. 
(3) A támogatás mértéke 
a) lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartás esetén: 10.000 Ft 
b) lakásfenntartási támogatásban nem részesülő háztartás esetén: 20.000 Ft. 
(4) A fűtési támogatás iránti kérelmek beadási határideje minden tárgy év október 31.  
(5) Fűtési támogatás egy háztartásban egy évben csak egy alkalommal igényelhető.  
(6) A Bizottság indokolt esetben a támogatást természetben is nyújthatja. 

 
2.§ 

 
 (1) A rendelet 16.§ (2) bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„Az adósságkezelési szolgáltatás alapján figyelembe vehető legnagyobb lakásnagyság és minőség: 
120 m2, 3 szoba, összkomfort.” 
 
(2) A rendelet 16.§ (4) bekezdése helyére az alábbi szövegrész kerül: 
„(4) Az adósság típusai: 
a) vezetékes gázdíjtartozás 
b) áramdíjtartozás 
c) víz- és csatornahasználati díjtartozás 
d) központi fűtés díjtartozás 
e) közösköltség-hátralék 
f) lakbérhátralék 
g) szemétszállítási díj.  
Az adósságkezelési szolgáltatás szempontjából adósságnak minősül az összes adósság mértékének 
az a)-g) pontban felsorolt adósságtípusok esetén a 400.000 Ft-ot meg nem haladó mértéke.” 
 
(3) A rendelet 16.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
„(9) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem részesíthető adósságcsökkentési 
támogatásban azon kérelmező, akinek háztartásában élő személyek az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt értéket meghaladó vagyonnal rendelkeznek.” 

 
3.§ 

 
A rendelet 18.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„A Szolgálat minden tárgyhónapot követő hónap negyedik munkanapjáig  megküldi a Bizottság 
részére azon adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek adatait, akik nem teljesítették a 
17.§ (5) bekezdésben foglalt kötelezettségeiket.” 
 

4.§ 
 

A rendelet 3.§ (5) bekezdése helyére az alábbi szöveg lép: 
„ Az eljárásra, továbbá jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekre egyebekben az Szt. valamint a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
rendelkezései az irányadóak.” 
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5.§ 
 

A rendelet 13.§ (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:  
„A segély összege: 25.000 Ft.” 
 

6.§ 
 

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi táblázat kerül: 
 

„Az alapszolgáltatási Központban fizetendő intézményi térítési díjak 2012. április. 01-től 
 

Szakfeladat Térítési díj 

Idősek klubja napidíj 500 Ft/nap 

Idősek klubja szoc. étkeztetés 700 Ft/nap 

Idősek klubja egyéni szállítás 300 Ft/alkalom 

Házi gondozás 450 Ft/óra 

Jelzőkészülék napidíj 100 Ft/nap 

Szociális étkeztetés 500 Ft/adag 

Szociális étkeztetés szállítással 600 Ft/adag 

 
7.§ 

 
Ezen rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
 
 Polgármester Jegyző” 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

67/2012.(III. 22.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
felkéri Dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezet őt, hogy az élelmiszercsomagok szétosztásával 

kapcsolatos szabályokat dolgozza ki. 
 

Határid ő: 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 


