
 

 

-77- 
 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2013. június 11-i nyílt ülésén a  

Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
 
Jelen vannak:  jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:   Szociális Bizottság nyílt ülése 
 
 
Lenkei György köszöntötte dr. Pintér György alpolgármester urat, a Türr István Képző és Kutató 
intézet munkatársait, Tariq Adél mentort és Kiss Csilla mentor asszisztenst, valamint Antal György 
Bálintot, a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület Gödi Szervezetének 
vezetőjét. Megállapította a határozatképességet és a nyílt ülést megnyitotta.  
 
A bizottság 3 igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 
 

1. Szociális szolgáltatástervezési koncepció 
Előterjesztő: Lenkei György 

 
2.    A Helyi Esélyegyenlőségi program ismertetése 

 Előterjesztő: Lenkei György 
 
 

Nyílt ülés napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Lenkei György  elmondta, hogy a szociális törvény alapján kötelező megalkotni a szociális 
szolgáltatástervezési koncepciót. Ez a dokumentum elkészült, és a helyi esélyegyenlőségi 
program alapját képezi, olyannyira, hogy teljes átfedések is fellelhetően a két dokumentum 
között, mind a helyzetelemzés, mind az intézkedési tervek tekintetében. 
 
A koncepció annyiban másabb mint a program, hogy a koncepció csak a szociális 
szolgáltatásokra koncentrál, azok megszervezéséhez tartalmaz fejlesztési irányokat, 
feladatokat. A helyi szociálpolitikai kerekasztal megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 
 

      A bizottság 3 igen –egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

121/2013. (VI.11.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága  
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé Göd Város  Szociális szolgáltatástervezési 

koncepcióját. 
 
 
Határidő: értelem szerűen 

     Felelős:  Lenkei György 
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2. Lenkei György köszönetét fejezte ki Tariq Adél mentor és Kiss Csilla munkatársa felé, akik 
rendkívül sok segítséget nyújtottak ahhoz, hogy Göd város esélyegyenlőségi programja egy 
teljes adatfelmérésen alapuló, naprakész hatékony terv lett, egy valódi projekt, amiben benne 
találhatóak az igényhelyzetek alapján kialakított intézkedési tervek, és ami véleménye szerint 
szociális térképnél is magasabb kategóriájú és komplexebb. 

 
 

Ezek után az alábbiakban ismertette a HEP munkáját, elmondta, hogy mielőtt a bizottságok 
és a Képviselő-testület elé kerülne, megalakításra kerültek a célcsoportok szerinti 
munkacsoportok, az adott szakterületen működő intézmények vezetői, és a civil szervezetek 
képviselőiből.. 
A munkacsoportok egymást követő napokon üléseztek és javaslatokat tettek a feltárt 
beavatkozási pontok alapján az intézkedési tervekre. 
A munkacsoportok vezetői és a partnerszervezetek alkották meg az esélyegyenlőségi 
fórumot, amely az intézkedési tervekre tett javaslatokat összegyűjtötték, pontosították, 
elfogadták majd a bizottságok elé terjesztették, ezután kerül a Képviselő-testület elé. 
Mind a munkacsoportok, mint az Esélyegyenlőségi Fórum munkája széleskörű 
nyilvánossággal zajlott, a helyi televízió is felvette.  
A HEP a Képviselő-testület általi elfogadását követően nyilvánosságra kerül, felkerül a város 
honlapjára, látható lesz a kábeltelevízióban, valamint hirdetőtáblán is kifüggesztik. 
Megköszönte továbbá Antal György Bálint beadványát, amelyet ezúton csatolunk a  
jegyzőkönyvhöz. 
 

 
Tariq Adél kifejtette, hogy egy program sikere az abban résztvevők elkötelezettségén múlik, 
Dr. Kármán Gábornak ezt ezúton is megköszönik. Elmondta, hogy még a munka közepén 
tartunk, végső egyeztetések szükségesek a továbbiakban, valamint a Képviselő testületnek is 
el kell még fogadnia. A HEP-et 2 évente felülvizsgálni is szükséges. Az is fontos, hogy az 
Önkormányzat ne essen el semmilyen pályázati lehetőségtől, aminek sikerességéhez a HEP 
is hozzájárulhat a későbbiekben, annál is inkább, mert a HEP formai kelléke lesz minden 
július 1-ét követően beadandó pályázatnak.  

 
 

Dr. Kármán Gábor elmondta, hogy nagyon sok segítséget kapott a várostól és a mentoroktól 
is, ezt megköszönte. A munkacsoportok gördülőképesen megalakultak, kidolgozták a 
terveket, aktívak voltak, munkájukkal hozzájárultak a program megvalósításához. Rengeteg 
intézkedési tervre tettek javaslatot, amiket a HEP Fórum összegzett, pontosított, néhány 
helyen módosított és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 
 
A bizottság 3 igen –egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

122/2013. (VI.11.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága  
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé Göd Város Önkormányzat Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját. 
 
 
 
Határidő: azonnal 

     Felelős:  Lenkei György 
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Miután több hozzászólás nem érkezett, a Lenkei György elnök a nyílt ülést bezárta. 

 
 
 
 
 

                                                                  K.m.f. 
 
 
 
 
 
Lenkei György                       Imre Anikó 
       elnök                           jegyzőkönyv-vezető          
 
 


