
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült:           Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2008. október 28-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  5   igen - egyhangú – szavazati aránnyal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el 
tárgyalásra, az alábbi sorrendben. 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Szegedi Sándor alpolgármester tájékoztatója a Szirt Invest Kft. építkezésével 
kapcsolatban 
(Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester) 

2. Egyebek 
- Mikó Istvánné (Alapszolgáltatási Központ Vezetője) szociális étkeztetés költségei, Rákóczi 
úti bölcsőde kis épületének hasznosítása 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Szirt Invest Kft. építkezéséről  – tájékoztató 
 
Szegedi Sándor: A társhatósági engedélyek beszerzése általában 6-8 hónapot vesz igénybe, ezért 
lelassultak az folyamatok, ezek az engedélyek szükségesek az építkezés megkezdéséhez. A megyei 
főgyógyszerész hozzájárulása már meg van, így a sződligeti önkormányzat már kiadhatja az 
engedélyt. A szakhatósági engedélyezési eljárásokat megsürgették, az ÁNTSZ által kiadott 
hozzájárulás a holnapi napon kerül a Sződligeti Polgármesteri Hivatalhoz. Az engedélyeztetés 
várhatóan még a héten megtörténik. Gyakorlatilag a jövő héten elkezdődhet az építkezés.  
 
A bizottság a beszámolót tudomásul vette. 
 
2. Egyebek:  
    – Szociális étkeztetés költsége 
 
Mikó Istvánné: A 2008. IX. 30-i pénzügyi zárás után megállapítást nyert, hogy az étkeztetésre kapott 
összegek kevésnek bizonyulnak. A gyakorlat szerint eddig már történtek átcsoportosítások . A 
térítésmentes étkeztetésnél a VI. 30-i zárás szerint még 600 E Ft áll rendelkezésre.  
Kéri a bizottságot, hogy a támogatásra tegyen javaslatot. A 2009-es költségvetés tervezésekor 
javasolja, hogy a 14 mFt-os keret 17 mFt-ra emelkedjék. 
 
Lenkei György: Javaslata, hogy azok a hajléktalanok, akiknek jövedelme van fizessenek, akiknek 
nincs azokról majd dönteni kell. 
 
Kruzslicz István: A TESZ-nél van a hajléktalanokra szánt pénz. Korábban kérte a TESZ-t, hogy 5 E Ft-
ot szedjenek be. Ez a pénz mehetne a pótlásra, innen lehetne finanszírozni. 
 
Lenkei György: határozati javaslata, hogy a jövedelmek meghatározásáról készített táblázat alapján 
2008. november 01-től a jövedelemmel rendelkezők fizessenek az étkezésért. 
 
  
A bizottság 5  igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 



 
98/2008.(X.28.) sz. SzB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 

 
felkéri a hivatalt, hogy az Albérlők Házában lakó személyek, - akik részére szociális étkeztetést 
biztosít az Alapszolgáltatási Központ – jövedelmi viszonyairól  készítsen kimutatást. Ezen 
kimutatás alapján vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy jogilag milyen mód nyílik arra, hogy 
az érintetteket az önkormányzat az étkezési térítési díj fizetésére kötelezze  , 2008. november 
01-től.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Szinay József jegyző 
 
 
Mikó Istvánné: 3 M Ft-ra lenne még szükség. 
 
Lenkei György:  1 mFt-ot lehetne adni a kedvezményes étkeztetésből. Amennyiben a szükséges 
átcsoportosítások után ezen a kereten pénzmaradvány marad 
 
 
A bizottság 5 igen – egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

99/2008.(X.28.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága elviekben támogatja az Alapszolgáltatási 
Központ által nyújtott étkeztetési szolgáltatás költségeinek finanszírozásához szükséges 1 M Ft 

átcsoportosítását a „Kedvezményes étkeztetés” keretből.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Szinay József jegyző 
 
 
− Bölcsöde kis épületének hasznosítása 
 
Mikó Istvánné: A gyermekjóléti szakfeladat ellátás problémát jelent a megnövekedett ügyfélforgalom 
miatt. Kérése, hogy a Rákóczi úti bölcsőde kis épületét 2008. november 03-tól használják a feladatok 
ellátására.  
 
Lenkei György: Javasolja a bizottságnak a támogatást.   
 
 

100/2008.(X.28.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy az Alapszolgáltatási 
Központ a gyemekjóléti feladatainak ellátása céljából – az általa igényelt időben és időszakban, 

belátása szerint korlátozás nélkül - használja a Göd, Rákóczi úton lévő Bölcsőde kis épületét 
2008. november 03-tól.  

   
 
Miután több hozzászólás nem volt, Lenkei György, a bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta. A  2. 
napirendi pontot a bizottság zárt ülésen tárgyalja. 
 

K.m.f. 
 
 
  Lenkei György     Szokolainé Obermayer Éva 
          elnök        jegyzőkönyvvezető 
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