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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-én, 9.00
órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen vannak: Lenkei György elnök, Csányi József tag, Frey Lászlóné tag, dr. Kármán
Gábor, Kertészné Antal Márta, Mészáros Tamás, Szegedi Barbara, Imre Anikó jkv.vez.
Tárgy: A Szociális Bizottság nyílt ülése
Az elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Ezt
követően ismerteti a tervezett napirendi pontot:
Napirendi pontok:
1. Szivárvány Bölcsőde szakmai programja
Előterjesztő: Lenkei György
2. Szolgálati lakás
Előterjesztő: Lenkei György
3. Egyebek
Napirendi pont tárgyalása:
1. Szivárvány Bölcsőde szakmai program
A Szivárvány Bölcsőde vezetője eljuttatta a bizottsághoz a bölcsőde szakmai programját és
a Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A Bizottság megismerve a programot, egyhangúan a következő határozatot hozta:

230/2015. (IX.29.) sz. SZB határozat
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága
elfogadta a Szivárvány Bölcsőde szakmai programját és a Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Lenkei György

-1802. Szolgálati lakás
Bajkó Ildikó a Németh László Általános Iskola igazgatója azzal a kéréssel kereste meg a
bizottságot, hogy Farkas Szilvia munkatársa részére a Madách u. 5 sz. alatti tetőtéri
szolgálati lakás bérléséhez hozzájáruljon. A bizottság előző ülésén már határozatot hozott
Farkas Szilvia földszinti szolgálati helyiség bérléséről. Azonban időközben a tetőtéri lakás
lakója, Horváth Sándor kiköltözött, így a megürült nagyobb lakás bérléséhez kérik a bizottság
hozzájárulását.
Horváth Sándor a saját konyhabútorát – amit beköltözésekor beszereltetett – is magával vitte
a lakásból, ezért kérik, hogy az eredetileg a Huzella Tivadar Általános Iskolánál lévő Walchépület szolgálati lakásához tartozó konyhabútor átszállításának és beszerelésének
intézésében is segítsen a bizottság.
A Bizottság megvitatta az előterjesztést és egyhangúan a következő határozatot hozta:

231/2015. (IX.29.) sz. SZB határozat
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága
figyelembe véve az intézményvezető javaslatát, Göd Város Önkormányzatának az
önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/1996. (X.30.) sz. rendeletének 9.§ (2)
bekezdése szerinti jogkörében eljárva Farkas Szilvia számára szolgálati lakást biztosít
Göd, Madách u. 5. sz. alatt a tetőtérben, határozatlan időre, 30 napos felmondási
idővel.
Felkéri dr. Szinay József címzetes főjegyzőt, hogy a bérleti szerződés megkötéséről
intézkedjen.
Felkéri a Településellátó Szervezetet, hogy Horváth Sándor előző bérlővel egyeztetve a
Walch-épület szolgálati lakásához tartozó konyhabútort szállítsa át a Németh László
Általános Iskola Kastély-épületének tetőterében található szolgálati lakásba, és azt ott
szerelje be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Szinay József, Rataj András
3. Egyebek
Lenkei György közölte, hogy a Mozgáskorlátozottakat Pártoló Klub tagjait meghívta az
Erdész utcai ingatlanban tartandó rendezvényre.
A Bizottság egyhangúan a következő határozatot hozta:

232/2015.(IX.29.) sz. SZB határozat
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága
a bizottság által szervezett, szeptember 30-án az Erdész utcai ingatlanban
tartandó rendezvényre meghívja a Mozgáskorlátozottakat Pártoló Klub tagjait.

-181Határidő: azonnal
Felelős: Lenkei György

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