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Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2015. március 10-én, 09.00
órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Jelen vannak: Lenkei György elnök, Csányi József tag, Frey Lászlóné tag, dr. Pintér György
alpolgármester, 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. Szakmai egyeztetés az új segélyezési rendszerről
Előterjesztő: Lenkei György
2. Javaslat az egészségügyben dolgozók elismerésére
Előterjesztő: Lenkey György
Napirendi pont tárgyalása:

1. Szakmai egyeztetés az új segélyezési rendszerről

Lenkei György elmondta, hogy az új szociális törvények miatt átfogó szakmai egyeztetés,
megbeszélés szükséges a segélyezési rendszerről, ezért javasolja, hogy ez munkaebéd
keretében valósuljon meg.
A bizottság egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
51/2015. (III.10.) sz. SZB határozat
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága
a szociális törvények és az új segélyezési rendszer átfogó szakmai egyeztetése
céljából rendezendő munkaebéd költségeire 25.000,-Ft-ot különít el a Bizottsági
keretből.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lenkei György

-442.) Javaslat az egészségügyben dolgozók elismerésére
Lenkei György elmondta, hogy a háziorvosok képviselőjével egyeztetve felmerült egy új díj
alapításának gondolata, amely a Göd városában dolgozó orvosok és szakdolgozók munkáját
ismeri el, erkölcsi és anyagi vonatkozásban is. A díj a Semmelweis napon kerülne átadásra a
javasolt orvos és szakdolgozó részére. Javaslatokat vár a bizottság tagjaitól a díj
megnevezésére is. Dr. Pintér György javasolta a díjról készült tervezet előzetes megküldését
a háziorvosok részére is.

A bizottság megvitatta az előterjesztést, majd egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
52/2015. (III. 10.) SZB határozat
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága
felkéri dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezetőt az egészségügyi dolgozók részére
alapítandó új díjjal kapcsolatos rendelet-tervezet kidolgozására.

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
elnök

Csányi József
jegyzőkönyv-hitelesítő

