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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2015. április 14-én, 09.00 
órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: Lenkei György elnök, Csányi József tag, Frey Lászlóné tag, Mudri József 
képviselő, Mészáros Tamás, Kertészné Antal Márta, Dénes Gáborné, 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 pontot:  
 
 
Napirendi pontok: 
 

 
1. Gödi Gyermekekért Díjra javaslat 

Előterjesztő: Lenkei György 
 

2. Ételszállítással kapcsolatos vizsgálat 
   Előterjesztő: Lenkei György 

 
 
 

Napirendi pont tárgyalása:  
 
 

1. Lenkei György elmondta, hogy a Gödi Gyermekekért Díjra a Kincsem Óvoda Kiss 
Lászlóné dajkát javasolja. 

 
 
A bizottság megvitatta az előterjesztést, majd egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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a Gödi Gyermekekért Díjra 2015. évben a Kincsem Óvoda dajkáját, Kiss Lászlónét 
javasolja. 

 
Határidő: értelemszerűen. 
Felelős: Lenkei György 

 
2. Ez év márciusában lakossági bejelentés érkezett a szociális étkeztetéssel 

kapcsolatosan az Alapszolgáltatási Központba.  A Központ vezetője levélben 
tájékoztatta a bejelentőt az ebédszállítással kapcsolatban felmerült panaszára. A 
bejelentő a választ nem tartotta kielégítőnek, ezért panaszával megkereste a 



Bizottságot is. A Bizottság elnöke még a bejelentés előtt megkereste az 
Alapszolgáltatási Központot, és részletes vizsgálatot kért annak érdekében, hogy 
milyen lehetőségek vannak az ebédszállítás hatékonyabbá tételére. A vizsgálat 
eredményét a Bizottság teljes mértékben elfogadta, mert kitűnt belőle, hogy mindent 
megtesznek azért, hogy az ebéd a lehető legkorábban kiszállításra kerüljön. 

 
 

A bizottság  egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 
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az Alapszolgáltatási Központ vezetője által benyújtott vizsgálati anyagot megvitatta, 
elfogadta, és megállapította, hogy a vezető jogszerűen járt el a szociális étkeztetésre 

érkezett panasz ügyében. 
 
 

Határidő: értelemszerűen. 
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 


