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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2011. október 4-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. Külön köszöntötte Mikó Istvánnét, az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét. 
 
 
A bizottság 3 igen - egyhangú – szavazati aránnyal, az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
 
1. Szociális nyári étkeztetés 
 
Lenkei György: Ismerteti az előterjesztést. Megköszöni Mikó Istvánnénak a tábor szervezését és a 
rengeteg munkát, ami meglehetősen kimerítő volt. 
 
 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

216/2011.(X.04) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
az Alapszolgáltatási Központ Szociális étkeztetés nyári tábor szakfeladatának vásárolt 

élelmezés 55221 költséghelyére 2.298.000,- Ft-ot a Településellátó Szervezet által kiállított 
számla alapján átcsoportosít a szociális nyári gyermek étkeztetés támogatása céljából. 

 
Fedezet: kedvezményes étkeztetés 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
2. Térítésmentesen étkezők étkezési támogatása (III. negyedév) 
 
Lenkei György: Ismerteti az előterjesztést. 
 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

217/2011.(X.04) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
felkéri Pénzügyi Osztályt, hogy az Alapszolgáltatási Központ szociális étkeztetés 

szakfeladatára – a térítésmentesen étkezők étkezési támogatásának utólagosan elszámolt III. 
negyedévi összegét - 1.081.800,- Ft-ot utalja át. 

 
Fedezet: kedvezményes étkeztetés 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
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3.  90 ével felüliek étkezési támogatása (III. negyedév) 
 
Lenkei György: Ismerteti az előterjesztést. 
 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

218/2011.(X.04) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
felkéri Pénzügyi Osztályt, hogy az Alapszolgáltatási Központ szociális étkeztetés 

szakfeladatára – a 90 éven felüliek étkezési támogatásának III. negyedévi utólagosan elszámolt 
összegét - 635.650,- Ft-ot utalja át. 

 
Fedezet: kedvezményes étkeztetés 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
4. A 2011. évi nyári napközis tábor beszámolója 
 
Lenkei György: Ismerteti a beszámolót.  
 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

219/2011.(X.04) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
elfogadja az Alapszolgáltatási Központ 2011. évi nyári táborról készített beszámolóját. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
Mikó Istvánné: Idén az volt a gond, hogy a felhasználás helyére nem érkezett meg időben a pénz. 
Egyik évben sem volt így, csak most. A PÜ Biz. felé kellene jelezni a gondokat. A másik probléma az, 
hogy nagyon sok a környezettanulmány, jelenleg 33-nál tartanak. Szerinte, ha segély vagy juttatás 
megállapításához kell, akkor menjen ki a szociális ügyintéző. Meg kell beszélni. 
 
Lenkei György: A Bizottság hány környezettanulmány elvégzésére kérte fel a Családsegítő 
Szolgálatot? Felkéri Mikónét, hogy gyűjtse ki. Szerinte maximum 5 alkalommal volt ilyen.  
 
Dr. Kármán Gábor: Kevés környezettanulmány felkérés volt csak a Bizottság részéről. A 
jogszabályban az áll, hogy: a hatóság környezettanulmányt készít, vagy más szervet kér fel az 
elvégzésére (elsősorban a Gyermekjóléti Szolgálatot). Hogyan tudja megoldani a Hivatal? Külön 
státusz kell, legalább félállású munkatárs. Megpróbál egyeztetni jegyző úrral, hogy kapjon még egy 
embert, aki kizárólag környezettanulmányokat végez.  
 
Lenkei György: Felkéri Mikónét, hogy a következő bizottsági ülésre készüljön fel arról, hogy a 33 
környezettanulmányt kinek a felkérésére végezték. 
 
Mikó Istvánné: Az Alapszolgáltatási Központ nem önállóan gazdálkodó szervezet. A pénzügyi 
feladatokat a TESZ látja el. Néhány gondozónő beszedi a díjakat és befizeti a TESZ pénztárában. 
Nem szabályos, hogy a gondozó szedi be a pénzt. Nem tudják elzárni a pénzeket, nincs pénztár, széf.  
 



 128

 
 
Dr. Kármán Gábor: A Gyermekjóléti Szolgálattal kidolgozták, hogy a gondozó bejön az ügyféllel a 
pénztárba, felveszi a pénzt és csak számlamásolat ellenében adja át. Úgy érzi, hogy a hivatal részéről 
maximális a partneri viszony, figyelembe veszik azt, hogy a Gyermekjólétinek mi a legkényelmesebb.  
 
Mikó Istvánné: Nincs pénzkezelési szabályzatuk, a TESZ készíti, abba is bele kell ezt foglalni.  
 
Dr. Kármán Gábor: Elő kell készíteni. 
 
Lenkei György: A következő bizottsági ülésig készítsék elő és megbeszélik. 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Lenkei György, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a 
nyílt ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 
 
 Lenkei György Benyó Paula 
 elnök jegyzőkönyv-vezető 


