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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2015. május 05-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, 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. Nyári gyermekétkeztetési pályázat 

 Előterjesztő: dr. Kármán Gábor 
 

2. Védőnők Napja 
Előterjesztő: Lenkei György 

 
 
 

Napirendi pont tárgyalása:  
 
 

1. Dr. Kármán Gábor elmondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. április 
27-én pályázatot írt ki a nyári gyermekétkeztetés biztosításának támogatására. Ezen 
a pályázaton célszerű lenne indulni az önkormányzatnak, a Képviselő-testület 
hozzájárulásával. 

 
A bizottság megvitatta az előterjesztést és egyhangúan a következő határozatot hozta:  
 
 

114/2015.(V.05.) sz. SZB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé az alábbi határozat elfogadását: 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben is részt kíván venni a 
nyári gyermekétkeztetés pályázaton, melynek célja a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők támogatása.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat és 
csatolandó iratokat készítse el, majd a pályázatot nyújtsa be az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma felé az alábbiak szerint: 
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● A nyári gyermekétkeztetés időszaka: 2015. június 22 – 2015. augusztus 28. (49 
munkanap).  
● A megpályázni kívánt gyermeklétszám: 150 fő.  
● A Képviselő-testület a pályázathoz 500.000 Ft önrészt biztosít, melynek forrása: 
települési támogatás keretén belül a térítési díjkedvezmény előirányzat.  
● A nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a Képviselő-testület 2015. június 29- 
2015. július 31. közötti időszakban (25 munkanap) szabadidős programot biztosít nyári 
napközis tábor keretében.  
 
A nyári gyermekétkeztetés, valamint a nyári napközis tábor megszervezésére felkéri az 
Alapszolgáltatási Központ, valamint a Településellátó Szervezet vezetőit.   
 
 
Határidő: 2015. május 7. 
Felelős: Lenkei György elnök, Markó József polgármester 
 
 
3. Lenkei György ismertette az Országgyűlés 20/2015.(V.4.) OGY határozatát, mely alapján 

2015. június 13-át a Magyar védőnők napjának nyilvánítja, és felkéri az érintett 
intézményeket, hogy ezt a napot méltó keretek között ünnepelje meg. 

 
 
A Bizottság megvitatta az előterjesztést, majd egyhangúan az alábbi határozat hozta: 
 
 

115/2015. (V.05.) SZB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
a június 13-i Magyar Védőnők Napja alkalmából köszönti és vendégül látja a város 

védőnőit, erre a bizottsági keretből 70.000,-Ft-ot különít el. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 
 
 
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 


