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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

Készült : Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2014. december 09-én, 09.00 
órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak : Lenkei György elnök, Csányi József tag, Frey Lászlóné tag, dr. Kármán 
Gábor, Dénes Gáborné, Kertészné Antal Márta, Imre Anikó jkv.  
 
 
Tárgy : A Szociális Bizottság nyílt  ülése 
 
Az elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Ezt 
követően ismerteti a tervezett napirendi pontokat:  
 
 
Napirendi pontok:  
 
 
1. A Képvisel ő-testület 2015. évi munkaterve  

 Előterjesztő: Lenkei György 
 

2. Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szól ó rendelet módosítása 
   Előterjesztő: dr. Kármán Gábor 
 

3. Alapszolgáltatási Központ álláshelyeinek megálla pítása 
  Előterjesztő: dr. Kármán Gábor 
 
 

Napirendi pont tárgyalása:  
 

 
1. A bizottság megvitatta az előterjesztést és egyhangúan a következő határozatot hozta:  
 
 

269/2014.(XII.09) sz. SZB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
a Képvisel ő-testület 2015. évi munkatervét elfogadásra javasol ja. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 

 
 

2. Dr. Kármán Gábor ismertette az előterjesztést, mely szerint vezetői javaslat alapján Göd 
Város Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja keretében pénzügyi és szakmai 
megfontolások mellett a kötelező és nem kötelező feladatok áttekintését követően az  
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 alternatív szolgáltatások egy részének szűkítése indokolt. Ugyanakkor egy másik nem 
kötelező szolgáltatás - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - fejlesztése szükséges.  
 

 
A bizottság megvitatta az előterjesztést, majd egyhangúan az alábbi határozatokat hozta: 
 

 
270/2014 (XII.09.) SZB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 

javasolja a Képvisel ő-testületnek a gyermekvédelmi ellátások helyi szabá lyairól szóló 
7/2004.(III.17.) sz. rendelet alábbiak szerinti mód osítását 

 
1.§ 

A rendelet 12.§ (2) bekezdése e) pontja helyére az alábbi szöveg kerül: 
e) alternatív napközbeni ellátások 
 

2.§ 
A rendelet 13.§ helyére az alábbi szöveg kerül: 
„(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a következő alternatív 
napközbeni ellátásokat nyújtja: 
a) korrepetálás, amely a Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélkörébe tartozó gyermekek 

tanulmányainak segítése, valamint magántanulói státuszba került tanulók felkészítése 
b) pszichológiai tanácsadás, amely a Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélkörébe tartozó 

gyermekek pszichés fejlődésének segítése 
c) nyári napközis tábor, amely a Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatás, célja 

gödi családok segítése gyermekük napközbeni felügyeletében 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatások a szociálisan rászoruló ügyfelek részére 
díjmentesek.  
(3) Ezen § értelmezésében szociálisan rászorulónak minősülnek a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei.” 
 

3.§ 
Ezen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 Polgármester Jegyző 

 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lenkei György elnök 
 

 
3. A bizottság megvitatta az előterjesztést és egyhangúan a következő határozatot hozta: 
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Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 

javasolja a Képvisel ő-testületnek elfogadásra az Alapszolgáltatási Közpo nt 
álláshelyeire vonatkozóan az alábbiakat: 
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2015. január 1. napjától az Alapszolgáltatási Központ álláshely létszámát 20 főben állapítja 
meg, az alábbiak szerint: 
 
● Intézményvezető: 1 fő 
● Idősek Klubja: 3 fő 
● Szociális étkeztetés: 2 fő 
● Házi gondozás – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 6 fő 
● Gyermekjóléti Szolgálat: 4 fő 
● Családsegítő Szolgálat: 4 fő  
 
Határidő: 2015. január 1. 
Felelős: Markó József polgármester, Füle Jánosné Alapszolgáltatási Központ vezetője 

 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett, az elnök megköszönte a bizottság munkáját és a 
részvételt, majd az ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Lenkei György         Csányi József  
       elnök              jegyzőkönyv-hitelesítő 


