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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2018. február 13-i nyílt ülésén 
a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Jelen vannak: Lenkei György elnök, Csányi József tag, Frey Lászlóné tag, dr. Kármán 
Gábor hatósági osztályvezető, Csányi Zsoltné hatósági ügyintéző, Dénes Gáborné hatósági 
ügyintéző, Szokolainé Obermayer Éva jegyzőkönyvvezető.  
 
 
Tárgy: A Szociális Bizottság nyílt ülése 
 
Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Ezt követően ismerteti a nyílt ülésen 
tárgyalt tervezett napirendi pontokat:  
 
Napirendi pont(ok): 

 
 

4./ Egyebek: 
 

- III. A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására   
    javaslat 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági Ov. 
 

- IV. Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló rendelet-tervezet 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági Ov. 
 

- V. Zöldi Tóth Andrea - Baba Mama Club felkészítő tanfolyam 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása:  
 
4./ Egyebek 
 

- III. A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására   
    javaslat 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági Ov. 
 
 

dr. Kármán Gábor: A közelmúltban egy új ellenőr tartott a bölcsődében ellenőrzést, aki 
hosszú véleményt írt az ellenőrzésről és a hiányosságokról.  
 
Lenkei György: A bizottság megállapítja, hogy messzemenőkig részletezett hiányosságokat 
tárt fel az ellenőr. A bizottság tapasztalatai szerint, példának okáért pont a legelső 
hiánypótlási felhívás megalapozatlan, mivel a felhívásban az ellátás megszűntetési 
feltételeinek szerepeltetésére kötelezi az önkormányzatot, mint fenntartót. Tehát az 
önkormányzatnak ezt a rendeletében tüntesse fel. Egyértelműen megállapítható, hogy a 
helyi gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló rendelet 21. paragrafusa ezen feltételeket 
taxatív felsorolásként tartalmazza.  
 
A bizottság tagjai 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 
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tárgyalta a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását és 
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György SZB elnök 
 
 

- IV. Az önkormányzati lakások, valamint helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló rendelet-tervezet 
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági Ov. 

 
Lenkei György: A bizottság korábbi ülésén hozott ezzel a napirenddel kapcsolatban egy 
határozatot, javasolja az ebben szereplő határidő módosítását. 
 
A bizottság rövid megbeszélés után, 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 
 
 

31/2018. (II. 13.) sz. SZB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
 

visszavonja 14/2018. (I. 23.) sz. SZB határozatát és a következő döntést hozza. 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
 

felkéri dr. Szinay József címzetes főjegyzőt, hogy a dr. Kármán Gábor által készített új 
helyi lakásrendelet-tervezetet az általa kijelölt ügyvéddel polgárjogi szempontból 
véleményeztesse2018. február 28-ig.  
Jelen határozat melléklete a rendelet-tervezet 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György SZB elnök 
 
 

-  V. Zöldi Tóth Andrea - Baba Mama Club felkészítő tanfolyam 
 
Lenkei György: Zöldi Tóth Andrea a Baba Mama Klubban szülés előtti felkészítő tanfolyamot 
tart, melynek része a torna, szülés előtti felvilágosítás, tanácsadás. Egyre többen mennek, 
önkormányzati helyiségben tartja ezeket a foglalkozásokat. Március 23-án lesz egy 
összejövetelük, egy egész napos rendezvény, melyre 80 eFt-os hozzájárulást javasol a 
bizottság pénzügyi keretéből.  
 
A bizottság rövid megbeszélés után, 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 
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a Baba Mama Klub szervezésében (szervező: Zöldi-Tóth Andrea) 2018. március 23-án 
megrendezésre kerülő egész napos rendezvényének – melynek célja a kismamák 
szülés előtti felvilágosítása – költségeiből 80.000,-Ft-ot átvállal a bizottság saját 
pénzügyi keretéből.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György SZB elnök 
 
 
Lenkei György bizottsági elnök javasolja, hogy a jövőben az un. „babafészek” átadásának 
időpontja minden hónapban egy hétfői napon 17 óra 30 perckor legyen, kivéve a hónap 
utolsó hétfőjét. 
 
Lenkei György elnök az ülést bezárta.  
 

 
K.m.f. 

 

 

 

 

 Lenkei György           Csányi József  
        elnök                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


