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Ikt.szám: 09/38-21/2020. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Humánügyi Bizottságának 2020. július 02-án 8.30 órakor kezdődő 
rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: A Humánügyi Bizottság rendes nyílt ülése 

 
Vajda Viktória elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy 7 tagból 5 tag jelen van, a 
bizottság határozatképes. Hlavács Judit és Erdélyi Kamilla igazoltan vannak távol. 
  
 
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal elfogadják a napirendi pontokat, valamint döntenek 
arról, hogy az 1., 2., pontot zárt ülésen tárgyalják.  
 
Napirendi pontok: 
 

1. Támogatási kérelmek  (zárt ülés)  
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor Hatósági ov. 
 

2. Kérelem szociális lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)  
Előterjesztő: Vajda Viktória HB elnök 
 

3. Mozogj Göd 
      Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
Vajda Viktória: A Mozogj Göd támogatási kérelmet újra be kellett hozni. A pénzügyi osztály forrás hely 
problémát jelzett. Milyen új forrást jelöljünk meg? Esetleg sportszakosztályok támogatása sorra? 
250.000 Forintról szól a támogatási kérelem.  
 
Jakus-Kruchió Éva: Ha civilként pályázom, akkor 5.000 óránként a bérlet a nyaralóházaknál. 
 
Lenkei György: A sportszakosztályok támogatása az egy kötött dolog, az a GSE támogatása. Ez az 
Önkormányzattal közös szervezésű rendezvény. 
 
Vajda Viktória: Határozati javaslatban írjuk át a forrás megjelölést HB keretre.  
 
Jakus-Kruczió Éva: A rendezvény elindult, de Aljegyző úr azt mondta, hogy nem jó a korábbi határozat.  
 
dr. Nagy Atilla: A sportszakosztályok sor felhasználható humánügyekért felelős alpolgármester 
javaslatára. A HB döntés arról szólt, hogy megrendeli.  
 
Lőrincz László: Közös rendezvény nem lehet? 
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dr. Nagy Atilla: A beszerzési szabályzat miatt nem lehet, 250.000 Ft az összeg, akkor meg kell 
pályáztatni. Ha az edzőkre külön készül megrendelés, akkor nem haladja meg a 200.000 Forintot. 
 
Lőrincz László: Legyen külön határozat a szervezőkre és külön az edzőkre. 
 
dr. Nagy Atilla: Az edzőkre már meg van a határozat, akkor a megbízásra kell még egy határozatot 
hozni.  
 
Jakus-Kruchió Éva érintettség miatt nem vesz részt a szavazáson. 
  
A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

 
69/2020. (VII. 02.) sz. HB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága  
 
úgy dönt, hogy a „Mozogj Velünk Göd” program rendezvény sorozat 2020. évi megszervezéséhez 
Jakus-Kruchió Évát megbízza 50.000 Ft értékben. 
 
felkéri a jegyzőt, hogy a rendezvény megszervezésével kapcsolatos megbízási szerződést Jakus-
Kruchió Évával összesen bruttó 50.000,-Ft értékben készíttesse el. 
 
Fedezet: Humánügyi Bizottság 2020. évi kerete 
Felelős: dr. Szinay József 
Határidő: azonnal 
 
 
Vajda Viktória elnök megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta.   

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Vajda Viktória      Lenkei György  
        elnök                        jegyzőkönyv-hitelesítő 


