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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2013. november 12-i nyílt 

ülésén a  Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
 
Jelen vannak:  jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:   Szociális Bizottság nyílt ülése 
 
Lenkei György köszöntötte a megjelenteket, Szőke Zsófia óvoda-vezetőt, 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. Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői pályázat 
  Előterjesztő: Lenkei György elnök 
 
 2.   Előirányzat átcsoportosítás 
       Előterjesztő: dr. Kármán Gábor 
 

3.  Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor 
 

4. Egyebek 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1. Lenkei György előadta, hogy az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői 

álláshelyére 1 db pályázat érkezett be, Füle Jánosné pályázata. 
 A pályázat teljes mértékben megfelel az előírt követelményeknek, mint formailag, mint 
tartalmilag. Ezután behívta a pályázót, aki hozzájárult pályázatának nyílt ülésen történő 
elbírálásához. Ezután megkérdezte a pályázótól, kívánja-e kiegészíteni valamivel 
pályázatát. 
 
Füle Jánosné elmondta további fejlesztési javaslatait: 
- A házi gondozásban Igény van további prémium szolgáltatásra is, mely a gondozó 

családtag távolléte esetén biztosítaná a gondozottak felügyeletét, esetenként 
ápolását is. A gondozási díj óránként 1.500,-Ft lehetne, mely még így is a piaci ár 
alatt van. Ez plusz bevételeket jelentene az Alapszolgáltatási Központnak. 
 

- Gyógyászati segédeszközök kölcsönzésére is lenne igény, melyek jelenleg is az 
Alapszolgáltatási Központban vannak, esetleges javításuk a TESZ-szel egyeztetés 
alatt van. 
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- További igény a diétás étkeztetés megvalósítása lenne, ennek érdekében már 
felvették a kapcsolatot olyan szolgáltatókkal, akik közreműködésével ez létrejöhetne. 

 
Lenke György ezután elmondta, hogy az Alapszolgáltatási Központ az elmúlt egy évben –
amíg a megbízott vezető Füle Jánosné volt – nagyon jól működött és fejlődött. Külön 
megköszönte az idei árvízi időszakban végzett magas színvonalú segítő munkát. 
Javasolta, hogy amennyiben támogatás szükséges további gyógyászati eszközök 
beszerzéséhez, mielőbb adják be igényüket, hogy a bizottság lehetőségeihez képest 
támogatni tudja. 
Csányi József és Frey Lászlóné és csatlakozott az elnök véleményéhez az 
Alapszolgáltatási Központ kiváló működését, és a pályázati munkát illetően.  
 
A bizottság 3 igen –egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
219/2013. (XI.12.) sz. SzB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 

megállapítja, hogy az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére 
meghirdetett  pályázat eredményes volt. A kiírásra egy érvényes pályázat érkezett.  

Az eddigi eredmények, a pályázati munka és a személyes meghallgatás után javasolja 
2014. január 1-től 5 év határozott időre Füle Jánosné kinevezését az Alapszolgáltatási 
Központ intézményvezetői munkakörébe. Illetményének megállapítása a Kjt. valamint 

a 257/2000. (XII.26.) Korm.r. szerint történik. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 

2. Előirányzat átcsoportosítás 
 

A szociális keretek 2013 évi előirányzatainak teljesítése 2013. szeptember 30-i állapotnak 
megfelelően 70,7 %-on teljesült. Időarányosan magas túllépés három előirányzat 
teljesítése kapcsán tapasztalható. Az átmeneti segély keret, az adósságkezelési 
szolgáltatás keret, valamint az ápolási díj túllépte az időarányos keretfelhasználást, ezen 
keretek tekintetében indokolt nagyobb mértékű átcsoportosítást végrehajtani. A rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, valamint a karácsonyi juttatás keret előreláthatóan év végéig 
nem tartalmaz megfelelő mértékű előirányzatot, ezért ezen keretek tekintetében is 
indokolt az előirányzat emelése.   

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

220/2013. (XI.12.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
Visszavonja a 148/2013. (VIII.06) sz. határozatát és a 

Szervezeti és Működési Szabályzat 5.sz. mellékletének I./ 3./ pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján a Szociális Bizottság az alábbi előirányzatok közötti 

átcsoportosítást hajtja végre: 
 
● Rendszeres szociális segély  keret terhére  5.000.000 Ft  
kerül átcsoportosításra az átmeneti segély keret javára. 
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● A Lakásfenntartási támogatás keret terhére 5.000.000 Ft 
kerül átcsoportosításra az alábbi bontásban 
  
- az adósságkezelési szolgáltatás keret javára 3.000.000 Ft 
- az önkormányzati egyszeri juttatás - karácsony keret javára 1.000.000 Ft 
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keret javára 1.000.000 Ft 
 
● A kedvezményes étkeztetés keret terhére 1.000.0000 Ft  
Kerül átcsoportosításra a temetési segély javára.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 

 
 

3. Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
 

A  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  42.§ 
(3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a bölcsőde, az alapellátás túl, egyéb speciális – 
gyermeknevelést segítő - szolgáltatásokat nyújtson. Az alapellátás, valamint az időszakos 
gyermekfelügyelet és játszócsoport mellett, új szolgáltatási forma lehetőség mutatkozik a 
széles korcsoportú bölcsődei szolgáltatás formájában.  
 
Széles korcsoportú elhelyezés 15.000 Ft/hónap (havidíjban) kerülne megállapításra, az 
alapellátásban megállapított 15.000 Ft-os maximált gondozási díjjal azonos összegben. 
Így ez az összeg nem okozna feszültségeket a dolgozó és a nem dolgozó szülők körében. 
A széles korcsoportú elhelyezés esetén nem sávosan - jövedelemtől függően - változna a 
fizetendő díj, mint az alapellátásban. (Ebben az esetben nem dolgozó szülőkről van szó, 
az ellátás igénybevétele önkéntes!) 
 
Széles korcsoportú elhelyezés 8,00-16,00 óráig terjedő időszakban, ami azt jelentené 
ebben az esetben, hogy aki biztosítani tudja a gyermeke otthoni ellátását, ne nyitástól-
zárásig vegye igénybe a bölcsődei szolgáltatásokat. A bölcsőde segítséget nyújt a 
családnak, de nem helyettesíti azt.  
 

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

221/2013. (XI.12.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
javasolja a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2004.(III. 17.) sz. 

rendelet módosítását 
 

1.§ 
A rendelet 12.§ (2) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki: 

f) időszakos bölcsődei gyermekfelügyelet 
g) bölcsődei játszóház csoport 
h) széles korcsoportú bölcsődei szolgáltatás  
 

2.§ 
A rendelet 2. sz. mellékletének III-IV. pontja az alábbiak szerint módosul 
 
III. Időszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 
minden megkezdett óra: 400 Ft 
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IV. Játszócsoport térítési díja: 
 Alkalmanként (8:30-12:30 óra között): 1000 Ft 
 

3.§ 
A rendelet 2. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki: 
V. Széles korcsoportú szolgáltatás térítési díja (8.00-16.00 óra között): 
15.000 Ft/hó  
 

4.§ 
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lenkei György elnök 

 
 

4. a.) Szociális Munka Napja rendezvény 
 
Füle Jánosné a bizottság anyagi támogatását kérte a fenti rendezvény lebonyolításhoz. 
 
A bizottság 3 igen –egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

222/2013. (XI.12.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
a Szociális Munka Napja rendezvény lebonyolításához 70.000,-Ft támogatást biztosít 

az Alapszolgáltatási Központ részére, melyet a házipénztárból felvehet. 
Keret: bizottsági keret terhére 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Füle Jánosné 
 
 
b.)Egészségvédelmi nap a Kincsem óvoda szervezésében 
 
Szőke Zsófia intézményvezető személyesen adta elő kérelmét. Elmondta, hogy az óvoda 
nevelőtestülete elkötelezett annak érdekében, hogy a közel 400 gyermek egészségesen 
éljen. Ennek érdekében az óvoda egy nagyszabású egészségvédelmi nap megrendezését 
tervezi, melyen különböző szakemberek, előadók nyújtanak segítséget, tájékoztatást a 
szülőknek és a gyermekeknek, a higiénia, a táplálkozás, a társas kapcsolatok területén. 
 
A bizottság 3 igen –egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

223/2013. (XI.12.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
a Kincsem Óvoda részére 100.000,-Ft-ot biztosít az egészségvédelmi nap költségeire, 

melyet a házipénztárból felvehet.  
Az összegről 2014. 01. 31-ig köteles elszámolást benyújtani. 

Keret: bizottsági keret terhére 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szőke Zsófia 
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Miután több hozzászólás nem érkezett, a Lenkei György elnök a zárt ülést bezárta. 
 

 
 

                                                                  K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
Lenkei György                   Csányi József 
       elnök                           jegyzőkönyv-hitelesítő    
 


