
-89 - 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: 2014. május  20-án a Polgármesteri Hivatalban 

Tárgy: Szociális Bizottság nyílt ülése 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 
 
Lenkei György köszöntötte a Bizottságot megállapított a határozatképességet és a nyílt ülést 
megnyitotta. 
 
A bizottság egyhangú, 3 igen szavazással az alábbi napirendi pontot fogadta el: 
 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 
1./   Beiskolázási támogatás 
 Előterjesztő: Lenke György 
 
2./ Dunakeszi Kistérség együttműködési javaslata 
            Előterjesztő: Lenkei György 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
 

1. A szociális Bizottság 2014. évben is biztosítja a beiskolázási támogatás igénylésének 
lehetőségét azon állandó gödi lakcímmel rendelkező szülők részére, akiknek gyermeke 
alap- vagy középfokú oktatási intézményben folytatja tanulmányait. A támogatási 
kérelmeket 2014. június 1-től július 31-ig lehet leadni. Az ehhez szükséges adatlapok 
beszerezhetőek az oktatási intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban is.  

 
  A Bizottság megvitatta az előterjesztést, majd egyhangú 3 igen szavazással az alábbi 
  határozatot hozta: 

 
119/2014. (V.06.) SZB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága a 2014. évben igényelhető 
beiskolázási támogatás beadásának időpontját 2014. június 1 - július 31. közötti 
időszakban határozta meg. Egyben felkéri Dénes Gábornét, hogy erről a Gödi 
Körképben tájékoztatást tegyen közzé. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lenkei György elnök 
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2. Lenkei György ismertette Dunakeszi Város megkeresését, melyben Dunakeszi Város 
Önkormányzata és Göd Város Önkormányzata szociális intézményeinek egyesítését 
javasolja, oly módon, hogy a fenntartói jogot Dunakeszi Kistérség Társulása 
gyakorolná. 
 
A Szociális Bizottság nem kapott háttéranyagot a 8,9 MFt megtakarításról, és az 
előterjesztésben szereplő „előzetes számításokról”. 
Dunakeszi városban a bölcsőde térítésmentes a lakosok részére, és a szolgálatok égisze 
alatt működik. Göd városban a bölcsődei alapszolgáltatásokból befolyó díjak kb. 10-12 
MFt-ot tesznek ki. 
Mindezeket figyelembe véve a Bizottság javasolja az összes körülmény megismerését, 
újbóli átgondolását és alapos mérlegelését. Felelősségteljes döntés e nélkül 
elképzelhetetlen.  

 
A Bizottság megvitatta az előterjesztést, majd egyhangú 3 igen szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
120/2014. (V.20.) SZB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy az összes körülmény megismerése után a bizottság javaslata alapján hozzon 
döntést Dunakeszi és Göd város szociális intézményeinek egyesítéséről. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lenkei György elnök 
 

 
Mivel több hozzászólás nem volt Lenkei György a nyílt ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Lenkei György Csányi József 
 Szociális Bizottság elnöke Bizottsági tag – jkv. hitelesítő 
 
 


