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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 8-i ülésén a Polgármesteri
Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése
Csányi József és Rábai Zita előre jelezte távolmaradását, ezért igazoltan vannak távol.
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja.
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát és a napirendi pontokat.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el:
1./ Dr. Lantos István háziorvos kérelme
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
2./ HÉSZ tervezési díjának forrás-meghatározása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

1./ Dr. Lantos István háziorvos kérelme
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Már az előző testületi ülésen is foglalkoztak ezzel a
napirenddel. 1993-tól Lantos István körzete vegyesként került finanszírozásra, bár erről a testület
döntést nem hozott, csupán az akkori polgármester kötött vele ilyen jellegű megállapodást szükségből,
mivel a korábbi gyermekorvosok nem kívántak Újtelepre kimenni rendelni. Ezért vállalta el Lantos úr
a gyermekek ellátását is. Jelenleg kb. 26 gyerek ellátásáról van szó. A harmadik gyermekorvosi körzet
kialakítása indokolttá teheti a vegyes körzet megszüntetését. Azért szükséges most testületi döntést
hozni, mivel az előző testületi ülésen hozott döntést az OEP nem tartotta elegendőnek az új szerződés
megkötéséhez. Erre a döntésre azért van ilyen sürgősen szükség, hogy az új körzet szeptembertől
elindulhasson. Lantos úr azonban továbbra is kéri, hogy a körzete vegyes maradhasson. Az ÁNTSZ is
azt tartaná megfelelőnek, ha gyermekorvos látná el az újtelepi gyermekeket is. Erről szól az A
alternatíva. A B alternatíva arról szól, hogy Lantos úr körzete továbbra is vegyes marad. A kollegiális
orvostól is kértek állásfoglalást, de Kamarás doktor úr ez ügyben írásban nem kívánt nyilatkozni.
Hlavács Judit kérdése, hogy a szülők mennyire ragaszkodnak a megszokott orvoshoz?
Lenkei György szerint Lantos úr akkor is el fogja látni a gyermekeket, ha a vegyes körzet megszűnik.
Javasolja, hogy ne augusztus 8-i hatállyal tegyék meg a változtatás, hanem szeptember 1-től.
Dr. Pintér György kérdése, hogy az A variánsnál a mondat második részére is szükség van-e, valamint
szövegszerű javaslatot tesz.
Dr. Szinay József a javaslatot elfogadja.
Forró Gábor kérdése, hogy az ÁNTSZ nyilatkozott arról, hogy az újtelepi rendelő alkalmas-e a
gyerekellátásra?
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Lenkei György elmondja, hogy az ÁNTSZ megkereste az önkormányzatot, hogy szereljék fel a
rendelőt a megfelelő eszközökkel, ami legitimmé teszi a felnőtt orvosi ellátást. A gyermekorvosi
rendelőnek a műszerezettsége megegyezik a felnőtt orvosival, de szükséges a pelenkázó asztal
elhelyezése.
Dr. Pintér György javasolja, hogy hónap vége legyen a megszüntetés időpontja.
Az A variációt a testület 9 igen szavazattal elfogadja.
156/2011. (VIII. 08.) sz. Ök. határozat

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. augusztus 31-i hatállyal megszűnteti Dr. Lantos István háziorvos körzetének vegyes
jellegét és azt a továbbiakban felnőtt háziorvosi körzetként határozza meg.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

2./ HÉSZ tervezési díjának forrás-meghatározása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja.
157/2011. (VIII. 08.) sz. Ök. határozat

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Úgy dönt, hogy 488 eFt-ot a 2011. évi költségvetés FIDUCIA feladattal nem terhelt maradványából
biztosít a HÉSZ elkészült terveinek, módosításainak fedezetére.
Forrás: FIDUCIA feladattal nem terhelt része
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Mivel több hozzászólás nem érkezik, Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
K. m. f.
Markó József
polgármester

Jónásné Héder Hedvig
jkv.vezető

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

