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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült : Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2015. február 17-én, 09.00 
órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak : Lenkei György elnök, Csányi József tag, Frey Lászlóné tag, Simon Tamás 
képviselő, Füle Jánosné,(Alapszolgáltatási Központ) Preller Zoltán, Jákli Anita (TESZ), dr. 
Kármán Gábor, Kovács Krisztina, Kertészné Antal Márta, Dénes Gáborné, Imre Anikó jkv.  
 
 
Tárgy : A Szociális Bizottság  nyílt  ülése 
 
 
Az elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és megállapítja, hogy a 
bizottság határozatképes. Ezt követően ismerteti a tervezett napirendi pontokat:  
 
 
 
Napirendi pontok: 
 
 
1. Szociális étkeztetés árképzése -  étkezési nyers anyagnormák és étkezési térítési 

díjról szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Lenkei György 
 

 
2. Egyebek 

 Előterjesztő: Lenkei György 
 
 
 

Napirendi pont tárgyalása:  
 
 
1. Szociális étkeztetés árképzése -  étkezési nyers anyagnormák és étkezési térítési 

díjról szóló rendelet módosítása 
 
Lenkei György elmondta, hogy az Alapszolgáltatási Központ és a Településellátó Szervezet 
közreműködésével előzetes egyeztetések után elkészült a Németh László és Huzella 
Tivadar Általános Iskola konyhái által az oktatási intézményekben, valamint az 
Alapszolgáltatási Központban nyújtott gyermek és felnőtt étkezések nyersanyagnormái és 
étkezési díjai. Ezután felkérte dr. Kármán Gábort, hogy részletesen ismertesse az 
összefoglaló táblázatba bekerült adatokat. 
 
 
A bizottság megvitatta az előterjesztést és egyhangúan a következő határozatot hozta:  
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28/2015.(II.17.) sz. SZB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 

elfogadja az Alapszolgáltatási Központ által nyújto tt szolgáltatások, valamint a 
Konyhák által nyújtott étkezési nyersanyagnormák és  étkezési térítési díjakról szóló 

38/2006.(XII.14.) sz. rendeletének alábbiak szerint i módosítását: 
 

1.§ 
A rendelet 7.§ helyére az alábbiak kerülnek: 
 

„A Németh László és Huzella Tivadar Általános Iskola Konyhái által az oktatási 
intézményben, valamint az Alapszolgáltatási Központban nyújtott gyermek és felnőtt étkezés 
nyersanyagnormái és térítési díjai 

Megnevezés Nyersanyag norma 
Ft/nap 

Bruttó díj Ft/nap 

Óvodai gyermekétkeztetés 291 370 
Napközis gyermekétkeztetés, alsó 
tagozat 

350 445 

Napközis gyermekétkeztetés, felső 
tagozat 

370 470 

Bölcsődei étkezés (napi 4x-i étkezés) 295 375 
Menza alsó tagozat 181 230 
Menza felső tagozat 200 255 
Vendég étkezés (felnőtt menza)  220 554 Ft/adag 
Vendég étkezés (tízórai+ebéd) 305 662 Ft/adag 
Idősek klubja (napi 3x-i étkezés) 390 762 
Szociális étkezés (ebéd) 220 546 
Szociális étkezés (hétvégi, 
kiszállítással) 

330 880 

 
2.§ 

Ezen rendelet 2015. március 1-én  lép hatályba. 
 

A módosítás miatt szükséges a megalkotandó helyi szociális ellátásokról szóló új rendelet 
1. sz. mellékletét egy mondattal kiegészíteni: 

 

Módosító javaslat  

Göd Város Önkormányzat szociális ellátások helyi sz abályairól szóló rendeletének  

1.sz. mellékletéhez 

 

A rendelet 1.sz. melléklete az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„A Képviselő-testület a tényleges igénybevétel alapján ezen mellékletben foglalt térítési 
díjak, valamint a 38/2006.(XII.14.) sz. rendelet 7.§-ban foglalt  szociális étkezés térítési 
díja közötti különbözetet a központi támogatás összegéből, valamint az Önkormányzat 
szociális előirányzat kereteiből biztosítja.” 
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Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
 
2. Egyebek 
 
Lenkei György ismertette a gödi fogorvosok levelét, melyben az ideiglenes lakcímmel 
rendelkezők nem sürgősségi fogorvosi ellátásának önkormányzat általi finanszírozásáról 
kérnek állásfoglalást. 
 
 
A bizottság megvitatta az előterjesztést és egyhangúan a következő határozatot hozta:  

 
 

  
29/2015.(II.10.) sz. SZB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 

a fogorvosi alapellátás tekintetében az ideiglenes gödi lakcímmel rendelkez ők 
sürg ősségi ellátásán kívüli ellátását nem finanszírozza.  Rendkívüli élethelyzet esetén 

azonban a rászorulók támogatásért fordulhatnak a bi zottsághoz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei 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 


