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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
 
Készült:           Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2009. szeptember 14-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  3 igen - egyhangú – szavazati aránnyal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el 
tárgyalásra, az alábbi sorrendben. 
 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 
1./ Pest Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat kijelölése 
 Előterjesztő: Mikó Istvánné intézményvezető 
2./ Beszámoló a nyári napközis táboroztatásról 
 Előterjesztő: Mikó Istvánné intézményvezető 
3./ A 2008. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelése 
 Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor osztályvezető 
Egyebek 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Pest Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat kijelölése 
Mikó Istvánné: ismertette az előterjesztést. Gödön példa értékű a prevenció, ezért véleménye szerint 
érdemes benyújtani a pályázatot. A kiírásnak megfelelnek, és a pályázaton nagy eséllyel indulhatnak.  
 
Dr. Kármán Gábor: a Közigazgatási Hivatal átfogó ellenőrzése során azon kívül, hogy mindent 
rendben találtak, külön kiemelte, hogy a gödi prevenció, jelzőhálózat kiemelkedik a többi település 
közül.  
 
Lenkei György: véleménye szerint szakmailag hiteles és támogatható a pályázat.  
 
A bizottság 3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

186/2009.( IX. 14.  ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
javasolja a Képviselőtestület felé  

az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának kijelölését Pest Megyei Módszertani 
Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátására. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Lenkei György SZB elnök 
    Mikó Istvánné intézményvezető 
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2./ Beszámoló a nyári napközis táboroztatásról 
Lenkei György: ismertette a nyári táboroztatásról készült beszámolót. 
 
Mikó Istvánné: a nyári szünetben 7 héten keresztül biztosítottak ellátást 110 gyermek részére. A 
Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat, valamint a Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusai segítették a táboroztatást. Megköszönte az 
önkormányzat támogatását. A tábor elérte célját, kistérségi szinten kiemelkedő szolgáltatást, ellátást 
nyújtottak. A kistérség anyagi támogatását a humán erőforrás biztosítására fordították.  
 
Lenkei György: a bizottság messzemenően értékelte az Alapszolgáltatási Központ nyári 
táboroztatásban való részvételét, és megköszönte a közreműködők munkáját.  
 
A bizottság 3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

187/2009.( IX. 14.  ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
a IV. Dunaparti Ifjúsági Alkotóházak Nyári napközis tábor szakmai és pénzügyi beszámolóját  
elfogadta, és tájékoztatásul továbbítja a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa felé.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Lenkei György SZB elnök 
    Mikó Istvánné intézményvezető 
 
 
 
 
 
3./ A 2008. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelése 
Dr. Kármán Gábor: ismertette az előterjesztést.  
 
 
A bizottság 3  igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

188/2009.( IX. 14.  ) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
javasolja a Képviselőtestület felé  

a 2008. évre vonatkozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok  
átfogó értékelésének elfogadását.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Egyebek:  
Mikó Istvánné: befejeződött az ÖNO felújítása, a jövő héten történnek a szakhatósági ellenőrzések. A 
régi stílusnak megfelelően, nagyon szép környezetet sikerült kialakítani. Az eszközöket közbeszerzési 
eljáráson keresztül tudják beszerezni. 
 
Lenkei György: az épület teljesen akadálymentesített. A látás,- mozgás, - és más érzékszervi sérültek 
részére, magas műszaki színvonalon lett kialakítva az épület.  
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Mikó Istvánné: jelezte, hogy az Alapszolgáltatási Központ kiadásai nagyon megnövekedtek. Jelenleg 
43 ingyenes étkeztetést biztosítnak, melynek a fedezete csak részben biztosított.  
 
 
Lenkei György: a következő ülésre megvizsgálják, hogy a közétkeztetés keret felhasználása hogyan 
alakult. Amennyiben a kiadások időarányosan magasabbak, akkor tételesen, név szerint 
megvizsgálják az ellátásban részesítetteket. Tájékoztatta a bizottságot, hogy félévkor 49 %-on 
teljesültek a kiadások. A következő ülésre a ¾ negyed éves felhasználásról nyújt tájékoztatást.  
 
Mikó Istvánné: a helyi szociális rendelet alapján nyújtott támogatásoknak több tételen nincs fedezete. 
Javasolta a rendelet felülvizsgálatát, és szüksége esetén annak módosítását.  
 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Lenkei György, a bizottság elnöke a nyílt ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 
  Lenkei György     Szaszovszky Olga 
          elnök        jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


	Nyílt ülés napirendi pontjai:
	  Lenkei György     Szaszovszky Olga


