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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2018. június 12-én 9.30 órakor 
kezdődő nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatalban. 
 
 
Jelen vannak: Lenkei György elnök, Csányi József tag, Frey Lászlóné tag,  Kármán Gábor 
hatósági osztályvezető, Dénes Gáborné hatósági ügyintéző, Imre Anikó jegyzőkönyvvezető.  
 
 
Tárgy: A Szociális Bizottság nyílt ülése 
 
 
Az elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Ezt 
követően ismerteti a napirendi pontokat:  
 
 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Lakásrendelet megtárgyalása 

     Előterjesztő: dr. Kármán Gábor 
 

2. Beiskolázási támogatási kérelmek leadási határideje 
      Előterjesztő: Lenkei György 
 

3. Gödi Szivárvány Bölcsőde nyári zárva tartása 
       Előterjesztő: Lenkei György 
 

 

Napirendi pontok tárgyalása:  

 
 
1. Lakásrendelet megtárgyalása 
 
Lenkei György tájékoztatta a Bizottságot, hogy dr. Kármán Gábor elkészítette az 
önkormányzati bérlakások és szolgálati bérlakások jelenlegi bérleti díjainak kimutatását, 
valamint javaslatot tett az új rendeletben foglalandó, emelt bérleti díjak összegére is. 
 
Ezután a Bizottság megtárgyalta a lakások bérleti díjának tervezett emelését. A 100 %-os 
emelést és az 50 %-os emelést is elvetette, mivel azok emelése a bérlőkre hirtelen nagy 
terheket róna. A 30 %-os emelés a szolgálati lakások esetében indokolt lenne, mivel azok 
jelenleg nagyon a piaci ár alatt vannak megállapítva. A szociális alapon kiadott bérlakások 
esetében a 100 %-os emelés is indokolt, mivel azok bérleti díja már évek óta nem változott, és 
az előzőekben is nagyon alacsony szinten lett megállapítva. 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatokat hozta:  
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a szociális alapon kiadott önkormányzati bérlakások tekintetében a mellékelt rendelet-
tervezet szerinti díjtételeket javasolja alkalmazni. 
A Bizottság felkéri dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezetőt, hogy a szolgálati 
bérlakások tekintetében a jelenlegi díjtételek 30 %-ának megfelelő emelést vezesse át a 
rendelet-tervezetbe. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
2. Beiskolázási támogatási kérelmek leadási határideje 
 
2018. évben a beiskolázási támogatási kérelmek 2018. július 1-től július 31-ig nyújthatók be a 
bizottság felé. 
Ez az időpont a Gödi Körképben is megjelenik, valamint az iskolák nyári időszak alatti 
ügyfélfogadási időpontjai is, ahol az iskolalátogatási igazolást lehet kérni. 
A kérelemhez a nyomtatványt a Gödi Polgármesteri Hivatalban, valamint az iskolák 
titkárságán is lehet igényelni. 
 
 
3.Gödi Szivárvány Bölcsőde nyári zárva tartása 
 
Lenkei György ismertette a Bizottsággal a Gödi Szivárvány Bölcsőde vezetőjének levelét, 
melyben a bölcsőde 2018. évi nyári zárásáról adott tájékoztatást, és kérte annak jóváhagyását. 
 
A bizottság 2 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatot hozta:  
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jóváhagyta a Gödi Szivárvány Bölcsőde nyári zárva tartásának idejét: 2018. július 1-től 
augusztus 12-ig terjedően. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Lenkei György       Csányi József  
        elnök                        jegyzőkönyv-hitelesítő 


