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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
Készült:           Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2010. január 26-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.  
 
 
Dr. Kármán Gábor: tájékoztatta a bizottságot, hogy a közfoglalkoztatású tervet határidőre el kell 
készíteni. Az intézményekben történő elhelyezéseket már most kell meghatározni. Idén már 46 fővel, 
de várhatóan százas nagyságrenddel számolhatnak. A terv alapján maximum 70 főt tudnak 
befogadni. A legnagyobb foglalkoztató a Településellátó Szervezet, ahová a zöldterület 
karbantartására további személyeket tudnak kihelyezni.  
 
Lenkei György: mikor jár le a Dunapart Nyaralóházak bérleti szerződése? 
 
Dr. Hetényi Tamás: 2012-ig érvényes a bérleti szerződés, de a felmondási feltételek nem túl erősek. A 
költségvetés tervezése szempontjából fontos lenne tudni a várható létszámot. A megfelelő 
feladatellátáshoz további létszámra lenne szükség, valamennyi közcélú foglalkoztatottnak tudnak 
feladatot biztosítani. Véleménye szerint olyan személyeket kell foglalkoztatni, akik a munkát 
megfelelően tudják elvégezni. Az épületek karbantartása szintén nagy terület.  
 
Kruzslicz István: javasolta, hogy a BM üdülő megszerzésére tegyenek lépéseket. Számszerűen 
indokolják meg, hogy eddig mennyit fordítottak az üdülőre.  
 
Lenkei György: tudomása szerint várhatóan rendkívül magas áron fogják értékesíteni az ingatlant.  
 
Dr. Kármán Gábor: a megváltozott munkaképességűekről tájékoztatta a bizottságot. Őket a 
közfoglalkoztatottak közé nem lehet bevenni, de együtt kell kezelni a közcélú foglalkoztatással.  
 
Lenkei György: decemberben több alkalommal is olyan előadásokon vett részt, ahol tájékoztatták a 
közcélú foglalkoztatásokról.  
 
Dr. Hetényi Tamás: a Lámpás Közhasznú Alapítvány minisztériumi állásfoglalást kér. Véleménye 
szerint érdemes elgondolkodni azon, hogy a város átvegye a megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatását.  
 
 
A bizottság 3 igen - egyhangú – szavazati aránnyal, az alábbi napirendi pont fogadta el: 
 
1./ Hét Kútforrás Szociális Alapítvány együttműködési javaslata Tanoda projektre 
Lenkei György: ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság 3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

14/2010.( I. 26. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat együttműködési megállapodást 

kössön a Hét Kútforrás Szociális Alapítvánnyal 
egy 2 éves Tanoda projekt megvalósítására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester 
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2./ Egyebek 
Kruzslicz István: javasolta, kérjék fel a Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az Alagút utcában vágják 
ki a fákat, és osszák szét tűzifaként.  
 
Lenkei György: lakossági megkeresés alapján javasolják a fakivágást. 
 
A bizottság 3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

15/2010.( I. 26. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
felkéri a Környezetvédelmi Bizottságot, intézkedjen az alagút utcai fák, facsonkok kivágásában, 

és a kivágott fát tűzifaként ossza szét.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Szabó Csaba KvB elnök  
 
 
Kruzslicz István: saját tapasztalata alapján javasolta, hogy hívják fel a Közművelődési és Oktatási 
Bizottságon keresztül az intézmények, szülők figyelmét, hogy a 14. életév betöltése után a 
személyigazolvány kiváltása illetékköteles.  
 
Szaszovszky Olga: javasolta, hogy a Gödi Körképben is nyújtsanak tájékoztatást.  
 
Lakossági megkeresés alapján tájékoztató a Gödi Körképbe, iskolák értesítése. 
 
 
A bizottság 3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

16/2010.( I. 26. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
felkéri a Közművelődési és Oktatási Bizottságot, hogy az intézményeken keresztül tájékoztassa  

a szülőket, hogy a 14. életév betöltését követően a személyi igazolvány kiváltása díjköteles.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:    Sellyei Noémi KOB elnök 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Lenkei György, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a 
nyílt ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
 
 
 

 
  Lenkei György     Szaszovszky Olga 
          elnök        jegyzőkönyvvezető 
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