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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: 2014. június 11-én 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./   Helyi Esélyegyenlőségi Program Szakmai Konferencia 
 Előterjesztő: dr. Kármán Gábor 
2./ Élelmiszercsomagok tartalmának felülvizsgálata 
           Előterjesztő: Dénes Gáborné 
3./ Egyebek 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Dr. Kármán Gábor  előadta, hogy Göd Város Önkormányzata 2014. június 17-én rendezi 
meg a Türr István Képző és Kutató Intézet által szervezett Helyi Esélyegyenlőségi 
Program térségi szakmai konferenciáját, amelynek keretén belül képzést szervez. Göd 
Város számára komoly szakmai elismerés, hogy a várost választotta a Képző Intézet a 
térségi szakmai konferencia helyszínéül. A rendezvény akkreditációs képzés, ami a 
témában érintett szakemberek továbbképzését szolgálja. A konferencián megközelítőleg 30 
érintett szakember fog részt venni. A nap folyamán ebéd biztosítása szükséges, amelyet – 
mint házigazda – Göd Város Önkormányzatának feladata. Mindezek tekintetében javasolt 
bizonyos összeget elkülöníteni a bizottsági keretből az étkezés költségeinek fedezésére.  
 
Lenkei György felajánlotta, hogy a szakmai konferenciára elkülönít a bizottsági keretből 
70.000,-Ft-ot a költségekre. 

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

      határozatot hozta: 
 

147/2014. (VI.11.) SZB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága  a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programon belüli szakmai konferencia lebonyolítására 70.000,-Ft-ot biztosít a Bizottsági 
keretből.   

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lenkei György elnök 
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2. A Bizottság a bemutatott lista alapján felülvizsgálta az élelmiszercsomagok tartalmát, 
melyet az adott lehetőségekhez - költségek, árak, ajánlatok -  alkalmazkodva 
szükséges időnként megváltoztatni. 
 
 

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

 
148/2014. (VI.11.) SZB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága az élelmiszercsomagok tartalmát 
felülvizsgálta és elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 

 
 

3.) A helyi Vöröskereszt Klub vezetője azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy az 
Erdész utcai ingatlan használatát a nyár folyamán három alkalommal engedélyezze, 
rendezvényei lebonyolításához.  
 

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

 
149/2014. (VI.11.) SZB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága engedélyezi a Vöröskereszt Klub 
részére a nyár folyamán az Erdész utcai ingatlan használatát rendezvényei 
lebonyolításához. Az időpontok: 06. 25., 07. 30., 08.27. 

 

Határidő: azonnal 
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 
 


