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Göncz Árpád születésnapi köszöntése
Városunk díszpolgára, Göncz Árpád volt köztársasági elnök, aki 
családja révén személyesen is kötődik Gödhöz, február 10-én ün-
nepelte 93. születésnapját. E jeles alkalomból levélben köszöntöt-
te őt Markó József polgármester, és jókívánságai mellé elküldte 
a Gödi Almanach legutóbb megjelent kötetének, illetve Volentics 
Gyula Mesélő gödi képes levelezőlapok című kiadványának egy-
egy példányát is. 

Göncz Árpád három évvel ezelőtt, 90. születésnapján ottho-
nában adott interjút a Gödi Körképnek. Felesége, Zsuzsa asszony 
akkoriban így fogalmazott gödi kötődéseikkel kapcsolatban: 
„A család számára Göd (…) a legfontosabb találkozóhely, a hús-
vétot mindig ott ünnepeljük. (…) Ha tehetjük, kimegyünk, ki-
tesszük a nyugágyat a diófa alá, s élvezzük a csendet. Szeretünk 
ott lenni.” A köztársasági elnök pedig ezekkel a szavakkal zárta 
gödi emlékeinek felidézését: „… a  jó idő eljöttével nem múlhat 
el hónap, hogy legalább egy-kétszer ki ne mennénk. A gödi em-
berekről csak a legjobb emlékeim vannak. Örültem, amikor én 
adhattam át Gödnek a  városi címet. Arra pedig, hogy a  város 
dísz polgárává fogadott, nagyon büszke vagyok.” 

(A három évvel ezelőtti beszélgetés nyomán született újságcikk 
teljes szövege elolvasható a  Gödi Körképben. Walter Béla: 
A lényeges dolgok Gödön történtek velünk, GK. 2012/3. szám, 9. 
oldal)

K. B.

ti finanszírozású ellátási forma: a méltányossági közgyógyellátás, 
a méltányossági ápolási díj és a lakásfenntartási támogatás.
L. Gy.: Az  immár járási hatáskörbe utalt, központi finanszírozá-
sú rendszeres támogatások közül néhány a  jövőben valóban nem 
vehető már igénybe. Az  önkormányzat – érthető módon – nem 
tudja átvállalni az  államtól ezen ellátások finanszírozását, hiszen 
ennek pénzügyi feltételei nem állnak rendelkezésre. Ugyanakkor 
saját lehetőségeink határáig elmenve igyekeztünk mindent meg-
tenni azért, hogy kompenzáljuk a kieső központi támogatásokat. 
A jogszabályok adta keretek között a múltban is minden alkalmat 
megragadtunk, minden lehetséges támogatási formát bevezettünk 
annak érdekében, hogy segítsük a  rászorulókat. Most is erre tö-
rekedtünk. Az imént említett fűtési támogatás létrehozásakor azt 
a szempontot is mérlegeltük, hogy ezzel az új támogatási formával 
segítséget nyújthatunk majd azoknak, akik az állami finanszírozás 
megszűnése miatt ezentúl nem vehetik igénybe a lakásfenntartási 
támogatást. A helyben igényelhető fűtési támogatás a  rezsire for-
dítandó kiadások csökkentésével lényegében szintén a lakhatás kö-
rülményeinek javítására szolgál. 

– Van- e változás a gyermekvédelmi támogatások rendszerében?
L. Gy.: Pénzbeli ellátásként 30 ezer forint szülési támogatásban 
részesülhetnek azok az újszülöttet nevelő gödi családok, amelyek 
megfelelnek a rendeletben meghatározott feltételeknek. Ez az egy-
szeri alkalommal adható ellátás tulajdonképpen a munkából kieső 
szülő keresetkiegészítésére szolgál.
A rászoruló családok továbbra is igénybe vehetik a felsőoktatási in-
tézmény nappali tagozatán tanuló gyermek után járó tanulmányi 
támogatást. 
Beiskolázási támogatást kérhetnek azok a  szülők, akik jövedelmi 
viszonyaik miatt nem, vagy csak részben tudják vállalni a  gyer-
mekeik oktatásával (beiskolázásával) járó anyagi terheket. A gyer-
mekekkel kapcsolatos ellátások körében is léteznek természetbeni 
támogatások. Ilyen az  étkezési támogatás, illetve a  táboroztatási 
kedvezmény. A bölcsődei térítési díj megállapításánál is figyelem-
be vesszük a család jövedelmi helyzetét. A Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai pedig, ahogyan eddig, úgy ezután is mindent meg-
tesznek a nehéz körülmények között élő gyerekek testi-lelki fejlő-
déséért, a családok életkörülményeinek javításáért. 
Az új rendszerben nem csorbultak a helyi támogatási lehetőségek, 
s az azokhoz rendelt forrás mértéke sem változott. A települései tá-
mogatások keretei között a jövőben sem marad ellátatlanul egyet-
len rászoruló sem.

– Mit kell tennie annak a gödi lakosnak, aki igényelni kívánja a te-
lepülési támogatások valamely formáját? 
L. Gy.: A támogatás igénylése az eddigiekhez hasonló módon tör-
ténik. Egy kérelmező adatlapot kell kitöltenie a támogatás igénylő-
jének, és ezt a csatolt okmányokkal együtt kell benyújtania elbírá-
lásra a szociális bizottsághoz. A bizottság minden héten ülésezik, 
hiszen 15 napos határidőn belül köteles elbírálni minden igényt, 
így a kérelmező gyors válaszra számíthat ügyével kapcsolatban.

Koditek Bernadett

A települési támogatások kérelmezéséhez szükséges adatlapok 
megtalálhatók a  Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, az  Alap-
szolgáltatási Központ intézményeiben (Családsegítő Szolgálat, 
Gyermek jóléti Szolgálat, Idősek Klubja) és az oktatási-nevelési intéz-
ményekben, valamint letölthetők a város honlapjáról: www.god.hu
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