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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült : Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2015. március 03-án, 13.00 
órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak : Lenkei György elnök, Csányi József tag, Frey Lászlóné tag, Szőke Zsófia 
óvodavezető, dr. Kármán Gábor, Dénes Gáborné, Imre Anikó jkv.  
 
 
Tárgy : A Szociális Bizottság  nyílt  ülése 
 
Az elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Ezt 
követően ismerteti a tervezett napirendi pontokat:  
 
 
Napirendi pontok:  
 
1. Kincsem óvodai egészségnap támogatása  

 Előterjesztő: Lenkei György 
 

2. Lámpás alapítvány étkezési támogatása 
Előterjesztő: Lenkey György 
 
 

Napirendi pont tárgyalása:  
 

1. Kincsem óvodai egészségnap támogatása  
 
Szőke Zsófia intézményvezető személyesen is előadta kérelmét. Elmondta, hogy az óvoda 
immár második alkalommal szeretné megrendezni a nagyszabású egészségvédelmi napot, 
amelyet az idén összekötnek egy óvodai nyílt nappal. A rendezvényen idén is különböző 
szakemberek, előadók nyújtanak segítséget, tájékoztatást a szülőknek és a gyermekeknek, 
a higiénia, a táplálkozás, a társas kapcsolatok területén, és az óvoda is bemutatásra kerül. 
 
A bizottság egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
 
 

45/2015. (III.03.) sz. SZB határozat  
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
a Kincsem Óvodával 2015. április 11-én közösen szer vezendő egészségvédelmi nap 

költségeire 100.000,-Ft-ot biztosít.  
Keret: bizottsági keret terhére 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lenkei György, Szőke Zsófia 
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2.)  Lámpás 92’ Alapítvány étkezési támogatása 
 
A Lámpás ’92 Alapítvány megkeresésére indokoltnak mutatkozik az étkezési térítési díj 

meghatározása az Alapítvány gödi lakóotthonában gondozottak részére. A Pénzügyi Osztály 

vezetőjének javaslatára a Bizottság megtárgyalja  a 38/2006. (XII.14.) sz. helyi rendeletben 

foglalt bruttó díj és a Bizottság által meghatározott fizetendő térítési díj közötti különbözet 

átvállalásának lehetőségét.  

 
A bizottság megvitatta az előterjesztést, majd egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
 

 
46/2015. (III. 03.) SZB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 

 
A Lámpás ’92 Alapítvány gödi lakóotthonában étkez ő gondozottak étkezési térítési 
díját a Göd Város Önkormányzat szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. 

(II.26.) sz. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt szociális étkezés térítési díj összegében 
határozza meg. A 38/2006 (XII.14.) sz. önkormányzat i rendelet 7.§-ban foglalt szociális 
étkezés (ebéd) bruttó díj és fent nevezett térítési  díj közötti különbözetet a Szociális 
Bizottság a szociális keretek között betervezett té rítési díjkedvezmény el őirányzat 

terhére 2014. november hónapjától 2015. december 31 -ig átvállalja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenke György 
 
 

 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a bizottság munkáját és a 
részvételt, majd az ülést bezárta.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Lenkei György         Csányi József  
       elnök              jegyzőkönyv-hitelesítő 


