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(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: A Krízis Alapról szóló helyi rendelet módosítása

Az előterjesztés tartalma: A helyi rendeletben egy új jogalap szerepeltetése: a háborús helyzet miatt menekülők 
támogatásának lehetősége, valamint a pénzfelhasználás módjainak egyszerűsítése.

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba

Az előterjesztést készítette:
dr. Kármán Gábor

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó • - ■ 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**:
Sürgősség indoka: A megindult menekülthullám miatt kialakult humanitárius válság során keletkezett helyzet.

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 0
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület ®

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: E IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: 0 IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:.................................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: 0 IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

i

P

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...............................................................................

jegyző
ICépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzat 
Polgármestere 
Göd, Pesti át 81.
E-mail: varoshaza@god.liu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére

Tárgy: A Krízis Alapról szóló helyi rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Oroszország és Ukrajna között kitört háború nagy számú menekültek sorát indította el Nyugat- 
Európa felé. Mivel hazánk közvetlenül szomszédos Ukrajnával, így a menekülthullámban elsőként 
érintett. Ezen hirtelen kialakult helyzet szükségszerűvé teszi a helyi Krízis-Alapról szóló rendelet 
felülvizsgálatát és kiegészítését olyan rendelkezésekkel, ami gyors és megfelelő megoldást tud adni a 
Gödön megjelenő krízishelyzetbe került menekültek részére is. A pénzeszközök felhasználásának 
jogalapját indokolt kiegészíteni a háborús helyzet, vagy egyéb humanitárius katasztrófa miatt 
menekülő külhoni magyarok, illetve más ország állampolgárait érintő helyzetével, valamint a 
pénzfelhasználásának módja esetében szerepeltetni indokolt a Havaria keretet is, valamint a Szociális 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság mellett a polgármester döntési jogkörét is.

Mindezek tekintetében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé 
elfogadásra:

Rendelet-tervezet

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
(...) önkormányzati rendelete

Krízis Alap létrehozásáról és felhasználásának részletes szabályairól szóló 33/2020. (IX. 3.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l.§

(1) A Krízis Alap létrehozásáról és felhasználásának részletes szabályairól szóló 33/2020. (IX. 3.) 
önkormányzati rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Alap rendelkezésére álló pénzeszközök Göd Város Önkormányzata közigazgatási területén 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó természetes 
személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára
a) veszélyhelyzet, baleset,
b) ipari, vagy természeti katasztrófa,
c) rendkívüli időjárási körülmények,
gazdasági következményeinek enyhítésével összefüggésben pénzbeli és természetbeni önkormányzati 
támogatásokra használhatóak fel.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - lakóhely, vagy tartózkodási hely hiányában is - 
háborús helyzet, vagy egyéb humanitárius katasztrófa miatt menekülő külhoni magyarok, illetve más 
ország állampolgárai részére is nyújtható támogatás az Alap rendelkezésére álló pénzeszközökből.

(3) Az Alapból természetes személyek részére nyújtott támogatásra Göd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2019. (XII. 13.) sz. 
önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.”

(2) A Krízis Alap létrehozásáról és felhasználásának részletes szabályairól szóló 33/2020. (IX. 3.) 
önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Alapból a (3) bekezdésben nem szereplő más kérelmezők részére nyújtott támogatásokra az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási kormányrendeleteiben foglaltakat 
kell alkalmazni.”

2.§

(1) A Krízis Alap létrehozásáról és felhasználásának részletes szabályairól szóló 33/2020. (IX. 3.) 
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Alapot az Önkormányzat pénzforrásaitól elkülönítetten, külön számlán kell kezelni. Az Alap 
számláján lévő pénzösszeget, amennyiben az meghaladja az 5.000.000 Ft-ot - az 5.000.000 Ft 
összeget meghaladó részt- az Önkormányzat Havaria keretére kell átutalni.”

(2) A Krízis Alap létrehozásáról és felhasználásának részletes szabályairól szóló 33/2020. (IX. 3.) 
önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Alapból nyújtott támogatás felhasználásáról a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottság dönt. Az 5. § (2) bekezdésében foglalt helyzet esetében a támogatás felhasználásáról a 
polgármester is dönthet.”

3-§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balogh Csaba 
polgármester

Göd, 2022. 03. 01.

Tóth János 
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Hazánk a Kelet-Európábán kialakult háborús helyzet miatt a menekülthullámban elsőként érintett. 
Ezen hirtelen kialakult helyzet szükségszerűvé teszi a helyi Krízis-Alapról szóló rendelet 
felülvizsgálatát és kiegészítését olyan rendelkezésekkel, ami gyors és megfelelő megoldást tud adni 
a városban megjelenő krízishelyzetbe került menekültek részére is. A pénzeszközök felhasználásának 
jogalapját indokolt kiegészíteni a háborús helyzet, vagy egyéb humanitárius katasztrófa miatt 
menekülő külhoni magyarok, illetve más ország állampolgárait érintő helyzetével, valamint a 
pénzfelhasználásának módja esetében szerepeltetni indokolt a Havaria keretet is, valamint a Szociális 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság mellett a polgármester döntési jogkörét is. hazánk közvetlenül 
szomszédos Ukrajnával, így a menekülthullámban elsőként érintett. Ezen hirtelen kialakult helyzet 
szükségszerűvé teszi a helyi Krízis-Alapról szóló rendelet felülvizsgálatát és kiegészítését olyan 
rendelkezésekkel, ami gyors és megfelelő megoldást tud adni a Gödön megjelenő krízishelyzetbe 
került menekültek részére is. A pénzeszközök felhasználásának jogalapját indokolt kiegészíteni a 
háborús helyzet, vagy egyéb humanitárius katasztrófa miatt menekülő külhoni magyarok, illetve más 
ország állampolgárait érintő helyzetével, valamint a pénzfelhasználásának módja esetében 
szerepeltetni indokolt a Havaria keretet is, valamint a Szociális Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
mellett a polgármester döntési jogkörét is.
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