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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2019. február 26-án 9.00 órakor 
kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatalban. 
 
 
Jelen vannak: Lenkei György elnök, Csányi József tag, Gyuris Irén tag, dr. Kármán Gábor, 
Dénes Gáborné, Csányi Zsoltné, Kertészné Antal Márta, Szegedi Barbara, Imre Anikó 
jegyzőkönyv-vezető.  
 
Tárgy: A Szociális Bizottság nyílt ülése 
 
 
Az elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Ezt 
követően ismertette a tervezett napirendi pontokat:  
 
Napirendi pontok: 
 

1. A Szivárvány Bölcsőde Időszakos gyermekfelügyeleti szabályzata     
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor 
 

2. Fogorvosok támogatási kérelme amalgámszeparátor berendezéshez    
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása:  
 
 
1.A Szivárvány Bölcsőde szabályzata időszakos gyermekfelügyeletről     
 
dr. Kármán Gábor tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a Szivárvány Bölcsőde 
intézményvezetője, a gazdaságos intézményi működés érdekében kidolgozta a távollévő 
gyermekek férőhelyeire az időszakos gyermekfelügyelet szabályzatát és az ehhez kapcsolódó 
megállapodást, amelyhez a bizottság hozzájárulását kérte. Az időszakos gyermekfelügyelet 
lehetősége Göd Város Önkormányzatának 3/2015. (II.26.) sz., a gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló rendeletében benne foglaltatik. 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatokat hozta:  

 
 

45/2019. (II. 26.) sz. SZB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
a Gödi szivárvány Bölcsőde Időszakos gyermekfelügyeleti szabályzatát és az ehhez 

kapcsolódó Megállapodás mintát elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
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2. Fogorvosok támogatási kérelme amalgámszeparátor felszereléséhez 
 
Dr. Kármán Gábor ismertette a fogorvosok levelét, melyben támogatást kének a 2019. január 
egytől érvényes jogszabály értelmében a fogászati egységkészülékre felszerelendő 
amalgámszeparátor  beszerzéséhez. 
    

 
A bizottság 3 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatokat hozta:  

 
 

46/2019. (II. 26.) sz. SZB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
javasolja a gödi fogorvosoknak a jogszabályi előírások szerint kötelező 
amalgámszeparátor beszerzéséhez támogatás megadását az alábbiak szerit: 
 

1. sz. körzet    dr. Sükösd Zsuzsanna    250.000,-Ft 
2. sz. körzet    dr. Juhász Márta    250.000,-Ft 
3. sz. körzet    dr. Csatlós Györgyi    250.000,-Ft 
4. sz. körzet    dr. Petri József     250.000,-Ft 

 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságot a fedezet megjelölésére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lenkei György elnök, Szabó Csaba PEKJ elnök 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett, az elnök megköszönte a bizottság munkáját és a 
részvételt, majd az ülést bezárta.  
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 Lenkei György             Csányi József  
        elnök                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


