
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2008. január 31-i 
ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
Detre László köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát.  
 
Kovacsik Tamás két kérdése lesz az egyebekben. 
 
A bizottság a napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 
 

1. Helyettes szülői ellátás szerződése 
Előterjesztő: Detre László elnök 
 
Dr. Nyitrai Judit ismerteti a változásokat. A 4.1-es pontban törlésre került „az önkormányzat 
igényeinek megfelelően” és helyette „a legfeljebb két gyerek részére” került be. Beemelésre került a 
4.2-es pont. A 6.2. pontból törlésre került a személyi térítési díj csökkentése és átkerült a 
függelékbe. Törlésre került a 7.4. pont. A 12.2-es pontba került át a kártérítési rész. A módosítások 
a szerződést érdemileg nem változtatják meg. 
 
Grossh Mária egy hibát vettek észre, hogy hiányzik a működési engedély száma.  
 
A bizottság a szerződés-tervezetet egyhangú igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

14/2008. (I. 31.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel a helyettes szülői ellátásra kötendő ellátási szerződés-
tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Detre László elmondja, hogy a szerződés megkívánta a gyermekvédelmi rendelet módosítását is. 
 
Dr. Nyitrai Judit ismerteti a rendelet-tervezetet. A rendelet-módosítások összhangba vannak a 
szerződéssel. 
 
A bizottság a rendelet-tervezetet egyhangú igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

15/2008. (I. 31.) sz. ÜJKB határozat 
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Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: 
 
Göd Város Önkormányzatának …/2008 (II. 01.) sz. rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 

7/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
A rendelet 12-14.§ szövege, fejezet címei és alcímei az alábbi § rendelkezései szerint módosulnak. 

 
2.§ 

A rendelet 12.§-nak „Gyermekjóléti Szolgáltatás” fejezetcím helyébe az alábbi fejezetcím kerül: 
„Személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi alapellátások”  
 

3.§ 
A rendelet 12.§ rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
„Göd Város Önkormányzata a gyermekvédelmi alapellátások tekintetében az alábbi személyes gondoskodási formákat 
nyújtja: 

(1) Gyermekjóléti szolgáltatás 
(2) Gyermekek napközbeni ellátása terén 

a) bölcsőde 
b) nyári napközis tábor 
c) óvodai nevelés és oktatás 
d) iskolai napközi 

(3) Gyermekek átmeneti gondozása terén 
 helyettes szülői szolgáltatás” 
 

4.§ 
A rendelet 13.§ alá az alábbi szövegrész kerül: 
„(1) A Gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Gyvt. 39.§-40.§ valamint a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet alapján 
látja el. 
(2) A Gyermekek napközbeni ellátását a 12.§ (2) bekezdése tekintetében a Gyvt. 41.§-42.§, valamint a közoktatásról 
szóló 1993 évi LXXIX törvény rendelkezései alapján látja el. 
(3) A Gyermekek átmeneti gondozásának ellátását a 12.§ (2) bekezdése tekintetében a Gyvt. 45.§-49.§ alapján, a 
helyettes szülői szolgáltatást illetően a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel kötött ellátási 
szerződés alapján látja el.” 
 

5.§ 
A rendelet 14.§ alá az alábbi szövegrész kerül: 
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele kérelem alapján (kivételesen – jogszabályban 
meghatározott esetekben - hatósági rendelkezés alapján) történik. A kérelmet a kérelmező az intézmény vezetőjéhez 
nyújtja be.  
 
(2) Az intézmény vezetője a kérelem elbírálásáról a kérelmező személyi és életkörülményeinek vizsgálata alapján 
rászorultsági alapon dönt. A személyi és életkörülmények vizsgálatakor tekintettel kell lenni különösen a családban élő 
személyek számára, azok egészségi állapotára, a család jövedelmi és vagyoni viszonyaira.  
 
(3) Az intézmény vezetője az ellátás megszervezése során gyakorolja mindazon jogköröket, amelyeket jogszabály nem 
utal más szerv hatáskörébe. Ennek során köteles figyelembe venni az önkormányzat Képviselő-testületének, valamint 
bizottságainak és polgármesterének határozatait. 
  
(4) Az ellátás az ellátott tekintetében megszűnik, ha  

a) azt jogszabály előírja 
b) azt a kérelmező a továbbiakban nem igényli 
c) azt hatósági határozat megszünteti. 

Jogszabály alapján hozott hatósági határozat előírhatja, hogy az ellátást az ellátottnak akkor is igénybe kell vennie, ha 
azt a továbbiakban már nem igényli. 
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(5) Az ellátásokért fizetendő térítési díjak mértékét az intézmény vezetője a Gyvt. 150.§ alapján állapítja meg. A térítési 
díjak csökkentéséről és elengedéséről az intézmény vezetője dönt. Külön kérelem alapján az önkormányzat – 
határozattal – a térítési díj kifizetését részben vagy egészben átvállalhatja. 
 
(6) Az ellátott az ellátás során keletkezett jog- vagy érdeksérelme ügyében az intézmény vezetőjénél tehet panaszt. A 
panaszt az intézmény vezetője 15 napon belül köteles kivizsgálni, és annak eredményéről a kivizsgálást követően 8 
napon belül írásban értesíteni az ellátottat. Amennyiben a vizsgálat eredményével az ellátott nem ért egyet, az értesítést 
követő 15 napon belül az önkormányzat Szociális Bizottságához fordulhat panaszával. A panasz kivizsgálását követően 
a Bizottság javaslattal él az intézményvezető felé. A javaslatot az intézmény vezetője köteles figyelembe venni.  A 
panasz kivizsgálása során egyeztető tárgyalás tartásának bármikor helye van.  
 
(7) Az ellátott képviseletében a törvényes képviselő jár el.  
 

6.§ 
A rendelet 15.§ alcíme fölé az alábbi fejezetcím kerül: 
„PÉNZBELI ELLÁTÁSI FORMÁK” 
 

7.§ 
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 

Polgármester    Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 

2. Baptista Szeretetszolgálattal kötendő szerződés  
Előterjesztő: Detre László elnök 
 
Detre László kérdése, hogy esetleg meg kívánják majd hosszabbítani a szerződést, hiszen jelenleg 
csak egy évről szól? 
 
Csányi József javasolja, hogy a szerződés lejárta után 30 napon belül kelljen elhagyni az épületet. 
 
Dr. Nyitrai Judit elmondja, mivel határozott idejű szerződésről van szó, ezért a szerződés lejártának 
napján át kell adni az épületet. Kiegészítésként javasolja, hogy az épület állapotfelmérése készüljön 
el, és a tartozékokról készüljön leltár.  
 
Csábi Lászlóné elmondja, hogy az átadás-átvételkor jegyzőkönyv készül majd, amibe rögzítik a 
vagyontárgyakat.  
 
Detre László javasolja, hogy ez kerüljön be a szerződésbe. 
 
Dr. Nyitrai Judit javasolja, hogy a birtokba adáskor a felek az épület állagáról és a tárgyi 
eszközökről készítsenek jegyzőkönyvet, amely a szerződés melléklete. 
 
A bizottság a szerződés-tervezetet egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 

16/2008. (I. 31.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 



 15

A Baptista Szeretetszolgálattal a Göd, Rákóczi u. 23. sz. alatti épület bérbe adására vonatkozó 
szerződés-tervezetet az alábbi módosítással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
„Az ingatlan birtokba adáskor a felek az épület állagáról és a tárgyi eszközökről jegyzőkönyvet 
készítenek, amely a szerződés mellékletét képezi.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy szeptemberben tárgyalták a Göd Fejlesztéséért Alapítvánnyal 
kapcsolatos kérdéseket. Akkor az a válasz született, hogy a kivizsgálás után választ adnak a lakók 
kérdésére. Mikorra várható ez? Hasonló a helyzet a hajléktalan szállóval kapcsolatban is.  
 
Detre László elmondja, az alapítványi anyagot átadta egy könyvvizsgálónak. Véleménye szerint két 
héten belül választ fog kapni. Kéri, hogy a hajléktalan szállóval kapcsolatban a SZB elnöke írásban 
adjon tájékoztatót.  
 
Mikó Istvánné elmondja, hogy nem hajléktalanszálló, hanem albérlők háza. Egy szakember jár ki 
naponta a szállóba. Négy órás gondnokot alkalmaztak. A pénzügyi bizonylatok és a szerződések a 
TESZ-nél megtekinthetők.  
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Detre László megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Detre László      Jónásné Héder Hedvig 
    elnök      jkv. vezető 


	Detre László      Jónásné Héder Hedvig

