
 115

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült:            Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2008. december 9-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.  
 
 
Egyebek:  
 
Méhnyakrák szűrés 
Lenkei György: ebben az évben is racionálisan kezelték a segélyeket, ezért az átcsoportosítást 
követően lehetőség van az oltás finanszírozására bizottsági keretből. 80 érintett van, akiknek kb. a 70 
%-a tarthat igényt az oltásra.  
 
A bizottság  5  igen egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

157/2008. ( XII. 9. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
a városban élő 13 éves leányok részére ingyenesen biztosítja a  

méhnyakrák elleni védőoltást 
 

(Fedezet: 4.000.000.-Ft  egyéb természetbeni juttatás) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Lenkei György SzB elnök  
 
 
Megelőző-, védőszűrések 
Lenkei György: a város korábban is támogatta a szűréseket, amit a jövő évben is folytatni kíván. 
Megbeszéléseket folytatott az Inczeffy patikával a közös szűrések lebonyolítása érdekében.  Januárban 
várható egy immunológiai szűrés, melynek költsége 1.500.-Ft/fő, melyből személyenként 500.-Ft-ot 
átvállal a bizottság. Javasolta, hogy a szűréshez nyújtsanak 50.000.-Ft támogatást és a jövőben 
támogassák a szűréseket. 
 
A bizottság  5  igen egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

158/2008. ( XII. 9. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
A jövőben is támogatni kívánja a város lakosságát érintő szűréseket.  

 
A 2009. évi immunológiai szűrés lebonyolításához 50.000.-Ft támogatást biztosít  

az Inczeffy patika részére.  
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Lenkei György SzB elnök  
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Karácsonyi csomag 
Lenkei György: az előzetes felmérések alapján javasolta, hogy idén is 5.000.-Ft értékben állítsák össze 
a karácsonyi segélycsomagot, melynek tartalma tartós élelmiszer lehet, és nem tartalmazhat cigarettát, 
alkoholt. 300 csomagot rendelnek meg, melyből a körzetképviselők 15 csomagot vehetnek át. A 
bizottság tagjai is kapnak szétosztásra csomagot, valamint a hajléktalanoknak is adnak belőle.  
 
A bizottság  5  igen egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

159/2008. ( XII. 9. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
300 db 5.000.-Ft értékű karácsonyi segélycsomagot rendel meg,  

melyben nem lehet dohányárú és alkohol.   
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Lenkei György SzB elnök  
 
 
Lenkei György: Szaszovszky Olga segítségét kérte a csomag összeállításában és megrendelésében. 
 
 
Képviselő-testület 2009. évi munkaterve 
Lenkei György: ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság  5  igen egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

160/2008. ( XII. 9. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé 

a testület  2009. évi munkatervét.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester  
 
Gazdasági program  
Dr. Nagy Atilla: ismertette az előterjesztést.  
 
A bizottság  5  igen egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

161/2008. ( XII. 9. ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé 

az önkormányzat 2006-2010 évekre vonatkozó gazdasági programját. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester  
 
 
 
 
Iskolatej akció 
Lenkei György: a Közművelődési és Oktatási Bizottság továbbította az előterjesztést a bizottsághoz. A 
felmérések alapján Alsógödön egyáltalán nem volt igény az iskolatejre, Felsőgödön 1 személy jelezte 
igényét. Az iskolaigazgatók nem javasolták az akcióban való részvételt, mert a gyerekek kidobták a kiflit 
és tejet, valamint kellemetlennek tartották az igénylést.  
 
A bizottság  5  igen egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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162/2008. ( XII. 9. ) sz. SzB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 

megvizsgálta az iskolatej pályázatra vonatkozó felhívást. 
A felmérés alapján 1 jelentkező volt, ezért a bizottság nem tartotta indokoltnak a pályázaton 

való részvételt, de igény esetén biztosítja az iskolatejet. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Lenkei György SzB elnök  
 
 
 
Frey Lászlóné, a Vöröskereszt Helyi Szervezete nevében szeretettel meghívta a bizottság tagjait a 
Mindenki karácsonyára.  
 
 
Dr. Bognár László: tájékoztatta a bizottságot, hogy elhunyt Híres László, Göd város díszpolgára. A 
temetésről az önkormányzat gondoskodik.  
 
 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett, a Lenkei György elnök a nyílt ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Lenkei György     Szaszovszky Olga 
          elnök     jegyzőkönyvvezető 
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