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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottságának 2012. február 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.  
 
 
Lenkei György: Rábai Zita észrevételére reagálva, a 2010. október 26-i ülésen hozott a bizottság egy 
határozatot, amelyben előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtott végre. Formálisan zárt ülés 
keretében tette a bizottság, ezt korrigálandó, jelen nyílt ülésen megismétli. 
 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

42/2012.(II. 28.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 
a 236/2010.( X. 26. ) sz. határozatát zárt ülés ker etében hozta, ezt most nyílt ülés keretében 

megismétli: 
 

„a Szervezeti és M űködési Szabályzat 5. sz. mellékletének I./3./ pontj ában foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi el őirányzatok közötti átcsoportosítást hajtja végre: 

 
- A rendszeres szociális segély keret terhére: 1.500. 000,- Ft 

a természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás keret terhére: 500.000,- Ft 
kerül átcsoportosításra az ápolási díj keret javára . 
 

- Az időskorúak járadéka keret terhére: 1.200.000,- Ft 
a kedvezményes étkeztetés keret terhére: 1.000.000, - Ft 
kerül átcsoportosításra a rendelkezésre állási támo gatás keret javára. 
 

- A lakásfenntartási támogatás keret terhére: 3.000.0 00,- Ft 
a Göd kártya térítés nélküli használata keret terhé re 2.000.000,- Ft 
a közgyógyellátási igazolvány keret terhére: 500.00 0,- Ft 
a temetési segély keret terhére: 500.000,- Ft 
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keret terhére : 500.000,- Ft 
kerül átcsoportosításra az átmeneti segély keret ja vára. 
 

- A lakbértámogatás keret terhére: 1.650.000,- Ft 
a beiskolázási segély keret terhére: 300.000,- Ft 
kerül átcsoportosításra az adókompenzáció keret jav ára.” 

 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
Csányi József és Frey Lászlóné nyilatkoznak, hogy a 2011. november 28-án megtartott ülésen részt 
vettek, az ülésről készült jelenléti ívet elfelejtették aláírni.  
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Lenkei György: Az élelmiszercsomagokkal kapcsolatban a következő javaslatot egyeztette a 
munkatársakkal.  
 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

43/2012.(II. 28.) sz. SzB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Szociális Bizottsága  
úgy dönt, hogy az élelmiszercsomagok eljuttatása a rászorultakhoz a következ őképpen 

történhet: 
a.) a bizottság határozata alapján, 
b.) ha bármely (kivétel nélkül) képvisel ő jelentkezik, hogy el akarja juttatni a rászorulókn ak, 

az a hivatal munkatársától átveheti a csomagokat, 
c.) amennyiben igényl ő jelentkezik és a hivatal munkatársa úgy ítéli meg,  hogy igénye jogos, 

akkor konzultáljon a bizottság bármely tagjával és annak javaslatára a csomag kiadható. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Lenkei György, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és a 
nyílt ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
 
 
 

 Lenkei György Csányi József 
 bizottsági elnök bizottsági tag 
 
 
 
 
 
 
 
 Frey Lászlóné Benyó Paula 
 bizottsági tag jegyzőkönyv-vezető 


