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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült:           Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2010. szeptember 21-i ülésén az 

Alapszolgáltatási Központ (2131 Göd. Vasvári Pál u. 9.) 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.  
 
Mikó Istvánné az Alapszolgáltatási Központ vezetője köszöntötte a megjelenteket. Bemutatta az 
Alapszolgáltatási Központ megújult épületét és tájékoztatást adott a szolgáltatásaikról.  
 
A bizottság 4 igen - egyhangú – szavazati aránnyal, az alábbi napirendi pontot fogadta el tárgyalásra.  
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Szociális nyári gyermekétkeztetés 
 Előterjesztő: Mikó Istvánné intézményvezető 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
1./ Szociális nyári gyermekétkeztetés 
Mikó Istvánné ismertette az előterjesztést.  
 
Lenkei György: a pénzügyi osztály tájékoztatása alapján az I. féléves felhasználásuk több mint 50 % 
volt. A bizottsági döntések értelmében ultrahang készülékre 4 millió forintot különítenek el, valamint a 
HPV védőoltás fedezetét is biztosítani kellett.  Javasolta, hogy a nyári táboroztatásra 1 millió forintot 
biztosítsanak a kedvezményes étkeztetés terhére.  
 
Dr. Kármán Gábor: 83 gyermekre kaptak csak támogatást, ellenben közel 150 gyermek vett részt a 
táborban. A résztvevők mindegyike rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.  
 
Mikó Istvánné: kérte, hogy a bizottság jelölje ki, hogy az 1 millió forintos keretben kit támogatnak.   
 
Lenkei György: javasolta, hogy most az 1 millió forintról döntsenek, a fennmaradó részt a következő 
ülésen tárgyalják meg.  
 
A bizottság  4  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

217/2010.( IX. 21. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
 

az Alapszolgáltatási Központ  Szociális étkeztetés nyári tábor szakfeladatának vásárolt 
élelmezés 55221   költséghelyére  1.000.000.-Ft-ot a Településellátó Szervezethez 

átcsoportosít a szociális nyári gyermek étkeztetés  
támogatása céljából. 

 
(fedezet: kedvezményes étkeztetés terhére) 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Lenkei György SZB elnök 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Lenkei György, a bizottság elnöke megköszönte a bizottság 
tagjainak, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a választási ciklusban végzett munkáját és 
a nyílt ülést bezárta. 

K.m.f. 
 
 

 
  Lenkei György     Szaszovszky Olga 
          elnök        jegyzőkönyvvezető 
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