
 49

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
Készült:           Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2010.  március 30-i ülésén a  
                         Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak:       jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:                   Szociális Bizottság nyílt ülése 
 
 
Lenkei György köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozat képességet és a nyílt ülést 
megnyitotta.  
 
 
A bizottság 3 igen - egyhangú – szavazati aránnyal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el 
tárgyalásra, az alábbi sorrendben. 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
1./ Tájékoztató a szociális utalványokról 
 Előterjesztő:  Lenkei György SZB elnök 
 
 
Dr. Kármán Gábor: a Búzaszem Iskola azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a közcélú 
munkában részt kívánnak venni, ezért megállapodást kell kötnie az önkormányzatnak az iskolával. 
 
Az önrészt az iskola vállalja át maximálisan 3 főt foglalkoztat.  
 
 
A bizottság  3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

85/2010.( III. 30. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága megállapodást köt  
a Búzaszem Ökumenikus Iskolával közcélú foglalkoztatásra 2 fő részére. 

 
A bizottság felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az intézmény az önrészt megfizetését átvállalja.  

  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Lenkei György SZB elnök 
 
 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
1./ Tájékoztató a szociális utalványokról 
Lenkei György: ismertette az előterjesztést. A Le Chéque Déjeuner Kft.-vel szerződést kötnének 
szociális utalványokra, melyek gyógyszerre, élelmiszerre, ruhaneműre fordítható. A szerződés alapján 
az utalvány jövedéki termékre nem fordítható. Ismertette a csekkek járulékait. A polgármesterrel 
egyeztetett, aki javasolta, hogy a ruhaneműt vegyék ki, mert akkor nagyon megkötik a családok kezét 
és sok kiskereskedés kiesne ebből a körből. A forgalmazónak a gyógyszercsekkre a helyi 
gyógyszertárakkal kell szerződést kötnie. Bemutatta Balaskó Zoltánt, a Kft. termékmenedzserét. 
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Elmondta, hogy a bizottság megegyezett abban, hogy ruhacsekket nem vesznek igénybe, de 
élelmiszer és gyógyszercsekket igényelnének, amennyiben a gödi patikákkal szerződést köt a Kft. 
 
Balaskó Zoltán: bemutatta a Kft.-t. Ígéretet tett arra, hogy kb. 2 héten belül megállapodást kötnek a 
helyi gyógyszertárakkal.  
 
Lenkei György: kérte, hogy ismertesse a gödi kereskedéseket, ahol be lehet váltani a csekkeket.  
 
Balaskó Zoltán: a Penny, Spar, CBA, Tesco, Auchan, a legjellemzőbb, de több mint 58 céggel van 
szerződésük.  
 
Lenkei György: javasolta, hogy a bizottság bízza meg Dr. Kármán Gábort a szerződés jogi 
egyeztetésével, valamint a polgármestert vagy a bizottság elnökét a szerződés aláírására.  
 
A bizottság 3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

86/2010.( III. 30. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
megbízza Dr. Kármán Gábor osztályvezetőt, hogy a Le Chéque Déjeuner Kft-vel kötendő 

szerződést jogilag vizsgálja meg, és készítse elő a polgármester felé aláírása. 
 

A bizottság felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Lenkei György SZB elnök 
 
 
Lenkei György: a csekkek fedezetét az átmeneti segélykeret terhéből elkülönítik. Javasolta, hogy 
100.000.-Ft-ot különítsenek el, aminek 1,5 % a járuléka. Javasolta továbbá, hogy a címleteket is 
határozzák meg.  
 
Balaskó Zoltán: a tömbökben bármilyen értéket tudnak címletezni.  
 
Kruzslicz István: javasolta, hogy 200.000.-Ft-ot különítsenek el az átmeneti segélykeretből. 
 
Lenkei György: javasolta, hogy 5.000.-Ft-os és 10.000.-Ft-os élelmiszer tömböket vásároljanak.  
 
 
A bizottság 3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

87/2010.( III. 30. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
a Le Chéque Déjeuner Kft-től  

200.000.-Ft értékben – 500.-Ft-os címletű  –  
5.000.-Ft-os és 10.000.-Ft-os tömböket vásárol.  

 
Fedezet: átmeneti segélykeret terhére 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Lenkei György SZB elnök 
 
 
 
 
Lenkei: javasolta, hogy kérjék fel a pénzügyi osztályt, hogy a szerződés aláírása után az igazgatási 
osztályvezető tájékoztatásának megfelelően kezelje az utalványokat.  
A bizottság  3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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88/2010.( III. 30. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
felkéri a pénzügyi osztályt, hogy a szerződés megkötését követően 

az igazgatási osztályvezető tájékoztatása alapján az utalványokat kezelje.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Lenkei György: felkérte Balaskó Zoltánt, hogy keresse fel a helyi gyógyszertárakat és a Kft. kössön 
velük  szerződést. Kérte, hogy a tájékoztató anyagból juttasson el további példányokat a bizottság 
részére.  
 
Dr. Kármán Gábor: kérte, hogy tisztázzák a szerződés aláírójának személyét.  
 
Balaskó Zoltán: a cégnek már van a hivatallal érvényes szerződése, melyet a polgármester írt alá.  
 
 
 
Egyebek 
Kruzslicz István: már több ülésen is jelezte, hogy a gyógyszertár eladásával kapcsolatban 
tájékoztatást kér.  
 
Lenkei György: a bizottság határozatban kérte a jegyző tájékoztatását. Kérte, hogy ismételten hívják 
fel a jegyző figyelmét a tájékoztatásra.  
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Lenkei György, a bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
 

 
  Lenkei György     Szaszovszky Olga 
          elnök        jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


	Nyílt ülés napirendi pontjai:
	  Lenkei György     Szaszovszky Olga


