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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2013. március 12-i 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.  
 
 
A bizottság 2 igen - egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

 
1. Alapszolgáltatási Központ Alapító okirat módosít ás 

           Előterjesztő: Lenkei György 
 
 

2. Álláshelyek létesítése  
            Előterjesztő: dr. Kármán Gábor 
 
 
 
Nyílt ülés napirendi pontok tárgyalása: 
 
 

1. Alapszolgáltatási Központ Alapító okirat módosít ás 
 
Göd Város Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása vált 
szükségessé. A telephelyek közül módosításra szorul a Családsegítő Szolgálat címe, 
ugyanis a működési engedély lejárt, azonban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nem 
hosszabbította meg a Jósika utcai telephelyre vonatkozó bérleti szerződést Göd Város 
Önkormányzatával. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkcióknál pontosítani szükséges, 
hogy az intézmény gazdálkodási önállósága, csak a bérgazdálkodásra, valamint a 
tervezésre, előirányzatok felhasználására terjed ki.  Pontosítani szükséges mindezeken 
felül a szakfeladat számokat és az intézmény jogállásán belül a foglalkoztatási 
jogviszonyokat. 

 
    A bizottság 2 igen –egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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50/2013. (III.12.) sz. SzB határozat  
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága   
javasolja az alábbiak szerint módosítani az Alapszo lgáltatási Központ 181/2007. 
(VII.19.) sz. Ök. határozat elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt többször 
módosított alapító okiratát: 

 

Az alapító okirat I. Intézmény  cím 3. pontjában szereplő telephely elnevezések az 
alábbiak szerint változnak: 
„3. Telephelyei:  2132 Göd Ady Endre u. 6.(Gyermekjóléti Szolgálat)  
 2132 Göd Kisfaludy u. 7. (Családsegítő Szolgálat)” 
 
 
Az alapító okirat II. Feladatai  cím alatti szövegrész helyére  az  alábbi szöveg kerül:  
„Közfeladata: szociális és gyermekvédelmi alapszolg áltatások  
Szakágazati besorolása: 881000 (id ősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 
nélkül)  
  889130  (gyermekek egyéb napközbeni ellátása)  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény IV. 
Fejezetének II. címében foglalt alapellátások közül, valamint a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény VI. Fejezetében foglalt gyermekjóléti 
alapellátások közül, az alább megjelölt szakfeladat számú alapellátásokat végzi 

a./ 889921 szakfeladat számon szociális étkeztetést  biztosít a szociálisan, egészségi okból, 
vagy életkoruk miatt rászorultak étkeztetése. 

b./ 889922 szakfeladat számon házi segítségnyújtás  keretében biztosítja a koruk, 
egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt rászorultak érdekvédelmét, saját 
otthonukban való fizikai és mentális gondozását. 

c./ 889923 szakfeladat számon jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  a házi 
segítségnyújtás kiegészítő, szociális szolgáltatásaként működik. Olyan gondozási forma, 
mely biztosítja a gondozottak segélyhívásakor az ügyeletes gondozónak azonnali 
megjelenését, és intézkedését. 

d./ 889924 szakfeladat számon családsegít ő szolgálat  gondozási, szolgáltatási, és 
szervezési tevékenységgel biztosítja a településen élő családok szociális biztonságát 

e./ 881011 szakfeladat számon idősek nappali ellátása (id ősek klubja) , amely biztosítja a 
klubtagok számára a napi háromszori étkezést heti hat napon át, a gyógytorna 
foglalkozást heti egy alkalommal, lábápolást és fodrászt két hetente, szabadidős 
programokat, a lehetőségek szerinti foglalkoztatást, és a klubtagok szükség szerinti 
fizikai, érdekvédelmi és mentális ellátását. 

f./ 889201 szakfeladat számon gyermekjóléti szolgáltatás  gondozási, szolgáltatási, és 
szervezési tevékenységgel biztosítja a településen élő gyermekes családok szociális 
biztonságát. 

g./ 889108 szakfeladat számon gyermekek egyéb napközbeni ellátása kapcsán a nyári 
táboroztatással  biztosítja a gyermekek nyári szünidőben való ellátását, étkeztetését és 
szabadidős foglalkoztatását.” 

 
Az alapító okirat III. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója  cím alatti szövegrész helyébe 
az alábbi szövegrész lép: 
„Önállóan működő költségvetési szerv. 
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Gazdálkodási önállósága kiterjed: bérgazdálkodásra, valamint a tervezésre, előirányzatok 
felhasználására. 
A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat az önállóan működő és gazdálkodó városi 
Településellátó Szervezet látja el az intézmény részére.” 
 
Az alapító okirat VI. Jogállása  cím alatti 
„A vezető kinevezési rendje tekintetében a fenntartó a Kjt. 23. §-ában foglaltakat irányadónak 
tekinti.”  
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
„A vezető kinevezési rendje tekintetében a fenntartó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény. 23. §-ában foglaltakat irányadónak tekinti.” 
 
Valamint ugyanezen cím az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
„Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya 
lehet továbbá munkavállaló, melyre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.” 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György, Dr. Kármán Gábor 
 
 
 
2.Álláshelyek létesítése 
 
 
A járási hivatalok felállításával, valamint a közcélú munkák leszűkülésével a Polgármesteri 
Hivatalon belül – főképp az ügyfélszolgálaton és az iktatóban - keletkezett létszámhiány 
olyan munkaszervezési problémákhoz vezetett, amelyek sürgős megoldást igényelnek.  
 
  
 
    A bizottság 2 igen –egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2013. (III.12.) sz. SzB határozat  
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
támogatja az el őterjesztést és javasolja a Képvisel ő-testület felé az álláshelyek 

bővítését az alábbiak szerint:  
 
1./ A Településellátó Szervezet Központi irányítás létszámát egy f ő közalkalmazott 
álláshellyel b ővíti (15 f ő létszámot 16 f őre emeli – Göd Város Önkormányzatának 2013. 
évi költségvetésér ől szóló 3/2013 (II.28.) sz. rendelet /továbbiakban:  költségvetési 
rendelet/ 17. sz. melléklete) 
Az ehhez szükséges forrást – 114.000 Ft bér + járul ékok 8 hónapra – a költségvetési 
rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott Polgárm esteri Hivatal személyi juttatások 
előirányzatának terhére intézményfinanszírozásként biz tosítja a Településellátó 
Szervezet részére. 2014. évet érint ő 4 hónap bér + járulékainak id őarányos részét a 
2014. évi költségvetésbe betervezi.  
 
2./ A Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának lé tszámát egy f ő köztisztvisel ői 
álláshellyel (iktatós) b ővíti.  
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Az ehhez szükséges forrást – 114.000 Ft illetmény +  járulékok – a költségvetési 
rendelet 8. sz. mellékletében foglalt feladattal ne m terhelt m űködési tartalék keret 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György, Dr. Kármán Gábor 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett, a Lenkei György elnök a nyílt  ülést bezárta. 
 

 
 
 

                                                             K.m.f. 
 

 

  
 
 

 

  
Lenkei György                 Imre Anikó  
       elnök                     jegyzőkönyv-vezető  
 

 

 
 


