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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült : Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2015. március 17-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, Kovács Krisztina pénzügyi ov., dr. Kármán Gábor, Dénes Gáborné, 
Kertészné Antal Márta, szegedi Barbara, 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. Szociális bizottsági keret pénzügyi könyvelése  

 Előterjesztő: Lenkei György 
 

2. Határozati javaslat az egészségügyben dolgozók e lismerésére 
Előterjesztő: Lenkey György 
 
 

Napirendi pont tárgyalása:  
 

1. Szociális bizottsági keret pénzügyi könyvelése  
 
Kovács Krisztina pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a 
bizottság rendelkezésére álló évi 2 MFt keretösszeget pénzügyi technikai 
szempontból célszerű a jövőben három részre osztani. Az előző évek tapasztalata 
alapján  a javaslat: Reprezentációs kiadások (pl.szakmai rendezvények költségei), 
Dologi kiadások (pl.eszköz vásárlások) és Tartalék sor. 
 

A bizottság megvitatta az előterjesztést és egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
 
 

53/2015. (III.17.) sz. SZB határozat  
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
2015. évi  2 M Ft Szociális bizottsági keret el őirányzatát az alábbiak szerint 

átcsoportosítja:  
 

         900 E Ft Reprezentációs kiadások 
         500 E Ft Dologi kiadások 
         600 E Ft Tartalék soron 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lenkei György 



-46- 
 
 
2.)  Javaslat az egészségügyben dolgozók elismerésé re 
 
Az előző ülésen elhangzott felkérésnek megfelelően dr. Kármán Gábor hatósági 
osztályvezető elkészítette a gödi egészségügyben dolgozó orvosok és szakdolgozó díjára a 
határozati javaslatot. 
 
A bizottság megvitatta az előterjesztést, majd egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
 

 
54/2015. (III. 10.) SZB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 

 
Kezdeményezi a Gödön praktizáló háziorvosok, gyerme korvosok, fogorvosok, 
valamint a gödi egészségügyi szakdolgozók részére h elyi kitüntet ő cím 
adományozását: „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” név en.  
 
A kitüntet ő cím a Gödön legalább 5 éve az egészségügy területé n kiemelked ően 
végzett szakmai munkáért adható minden évben egy f ő orvos és egy f ő egészségügyi 
szakdolgozó részére. Az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók által minden év 
március 30-ig javasolt személyek közül a Szociális Bizottság választja ki azt, akit a 
Képvisel ő-testület felé kitüntetésre javasol.  
A kitüntetés az orvosok esetében Semmelweis emlékpl akett, valamint oklevél, az 
egészségügyi dolgozók esetében Semmelweis emlékplak ett, oklevél, valamint 150.000 
Ft bruttó összeg ű díjazás.  
 
A Gödi Polgárok Egészségéért Díj minden évben a Sem melweis-nap alkalmával 
rendezett ünnepségen kerül átadásra.  
 
A Bizottság felkéri Göd Város Címzetes F őjegyzőjét, hogy fentiek tekintetében 
vizsgálja felül Göd Város Önkormányzat helyi kitünt ető címekr ől szóló 4/1995. (III.10.) 
rendeletét és amennyiben szükséges egységes szerkez etű új rendelet megalkotását 
kezdeményezze.  
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

 
 
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 


